
 

 

 

 

 

 

 

„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ 

П Р О С П Е К Т 

ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА 
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 

Част І от Проспекта 

EUR 2 400 000 облигационен заем 

2 400 oбикновени облигации 

ISIN: BG2100002133 

 

Проспектът съдържа цялата информация за емитента на ценните книжа, необходима за 
вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството облигации, включително 
основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е 
да се запознаят внимателно с всички части на Проспекта, включително този Регистрационен 
документ, с Документа за предлаганите ценни книжа и Резюмето преди да вземат 
инвестиционно решение. 

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта, включващ този 
Регистрационен документ, Документа за предлаганите ценни книжа (облигации) и 
Резюме, с Решение № 469 - Е от 24.06.2013 г., което не е препоръка за инвестиране в 
предлаганите облигации. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за 
верността и пълнотата на съдържащите се в Регистрационния документ данни. 

Членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отговарят 
солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в 
Регистрационния документ.  

Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата по 
предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни 
във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите, причинени в одитираните 
от тях финансови отчети. 

22.04.2013 г.
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Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на финансови инструменти на 

облигации на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ се състои от 3 документа: (1) 

Регистрационен документ, (2) Документ за предлаганите ценни книжа и (3) Резюме. 

Настоящият документ съдържа съществената за взимането на инвестиционно решение 

информация за Дружеството, а Документът за предлаганите ценни книжа – информация за 

предлаганите ценни книжа (облигации).  

Инвестирането в предлаганите дългови ценни книжа е свързано с определени рискове. 
Виж т. 4. “Рискови фактори” от настоящия документ, т. 2. от Документа за 
предлаганите ценни книжа и раздел Г от Резюмето. 

Инвеститорите могат да получат Резюмето, Регистрационния документ и Документа за 
предлаганите ценни книжа от: 

 „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх” №51 Б, 
телефон: +359 (2) 8 199 103, факс: +359 (2) 962 13 22, е-mail: office@fpp.bg, лице за контакти: 
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите от 09:00 до 17:30 ч., тел. +359 (2) 8 
199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg; 

“Ти Би Ай Инвест” ЕAД, гр. София, ул. “Тинтява” № 13 Б, вх. А, ет.2, телефон: +359 (2) 935 
06 42, факс: +359 (2) 935 06 17, е-mail: r_peeva@tbi-invest.bg, лице за контакт: Ралица Пеева – 
Директор „Корпоративни финанси” от 08:30 до 17:30 ч. 
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1. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОКУРИСТИ 
И КОНСУЛТАНТИ. ОТГОВОРНИ ЛИЦА  

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (“Дружеството”, “Емитента”) е акционерно дружество със 
специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона 
за дружествата със специална инвестиционна цел. Предметът на дейност на дружеството е 
инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти 
(секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други 
вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел 
предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. 

Дружеството е учредено на Учредително събрание проведено на 15.07.2005 г. и е вписано в 
търговския регистър с Решение № 1/28.07.2005 г. на Софийски градски съд  по ф. д. № 8851 от 
28.07.2005 г., вписано в Регистъра на търговските дружества под № 95723, том 1273, стр. 149. 
Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 
08.04.2008 г. 

Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел “ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на 
директорите в състав: 

• Маню Тодоров Моравенов – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен 
Директор; 

• Ивайло Александров Панов - Член на Съвета на директорите; 

• Мариана Николаева  Дойнова - Член на Съвета на директорите; 

Дружеството не е упълномощавало прокурист или търговски пълномощник. 

Банка-довереник на облигационерите по настоящата емисия облигации: „Алианц Банк 
България” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, СО - район “Възраждане” и 
адрес на управление: бул.“Мария Луиза” №79. 

Банка Депозитар: “Обединена Българска Банка” АД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, община “Възраждане”, ул. “Света София” №5. 

Обслужващи дружества:  

„ФеърПлей Интернешънъл” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, 
бул. „Черни връх” №51 Б. 

“Камен Каменов” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ж.к. 
Яворов, бл. 23, вх. 4, ет. 2. 

Инвестиционният посредник, пласирал настоящата емисия облигации при условията на 
първично частно предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон и изготвил 
настоящия Проспект, съгласно Договор за пласиране на емисия корпоративни облигации чрез 
първично частно предлагане и изготвяне на Проспект за допускане до търговия на регулиран 
пазар от 12.12.2012 г.: 

- “Ти Би Ай Инвест” ЕАД – седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, ж.к. 
„Изток”, ул. „Тинтява” № 13 Б, вх. А, ет. 2; 
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Емитентът няма други отношения с инвестиционни посредници във връзка с настоящата 
емисия. 

Правен консултант на Дружеството по отношение на неговата оперативна дейност, вкл. и по 
тази емисия облигации, е Константин Димитров –  юрисконсулт на „ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ. 

Одитор на Дружеството за 2010 г. и 2011 г. и към настоящия момент е Одиторска къща 
„Бисиком - 61” ООД с регистриран одитор Бойко Костов с рег. №170 и с адрес: град София , 
кв. „Дианабд”, ул. „Крум Кюлявков” 15А, ет.7, офис 13. Одиторът не е бил заменян от 
създаването на дружеството до момента.   

Дружеството е ползвало следните Оценители на недвижими имоти: „Явлена Импакт” ООД. 

Лица, отговорни за изготвянето на настоящия документ 

Юридически лица, отговорни за изготвянето на Регистрационния документ са:  

1. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
р-н Лозенец, бул. „Черни връх” №51 Б. 

 2. ИП „Ти Би Ай Инвeст” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, 
ул. “Тинтява” № 13 Б, вх. А, ет.2. 

Изброените по-горе лица, с полагане на подписите на законните им представители на  
последната страница на настоящия документ, декларират, че са положили всички разумни 
грижи и са се уверили, че информацията в Регистрационния документ е вярна, пълна, 
отговаря на фактите, не съдържа пропуск, който да засегне нейния смисъл и коректно 
представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Емитента. 

Включената в Регистрационния документ информация е представена във вида, с качеството и 
пълнотата, с които е предоставена от емитента „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ на 
съставителя от страна на ИП „Ти Би Ай Инвeст” ЕАД или е заимствана от публични 
източници, изрично посочени в текста. 

Членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отговарят за 
вредите, причинени от неверни, заблуждаващи и непълни данни в проспекта. 

Съставителят на финансовите отчети “Камен Каменов” ЕООД, представлявано от управителя 
Камен Петров Каменов, отговаря за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи и непълни 
данни в изготвените финансови отчети на емитента. 

Одиторът на Дружеството – Одиторска къща „Бисиком - 61” ООД с регистриран одитор Бойко 
Костов отговаря за вреди, причинени от одитираните от него финансови отчети. 

2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ  

Одитор на Дружеството по време на периода, обхващащ историческата финансова 
информация е Одиторска къща „Бисиком - 61” ООД с регистриран одитор Бойко Костов, член 
и председател на Института за дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) с диплома 
№170. Одиторска къща „Бисиком - 61” ООД е със седалище гр. София, кв. Дианабад, ул. Крум 
Кюлявков 15А, ет 7, офис 13. За периода на историческата финансова информация до датата 
на Проспекта одиторът не е бил заменян. 
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3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

Представените по-долу избрани финансови данни за Дружеството се основават на изготвените 
съгласно Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), одитирани годишни 
индивидуални финансови отчети към 31.12.2011 г. и 31.12.2012 г. и неодитирани междинни 
финансови отчети към 31.03.2012 г. и 31.03.2013 г. 

ПОКАЗАТЕЛИ (BGN' 000) 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2012 31.12.2011
неодитиран одитиран неодитиран одитиран

Нетни приходи от продажби 4 761 28 404 5 125 32 703
Печалба/загуба от оперативна дейност 450 3 298 635 4 580
Нетна печалба/загуба от дейността 93 -536 194 -2 020
Нетна печалба/загуба на акция (лв.) 0.0017 -0.0096 0.0035 -0.0362
Активи 103 018 101 821 110 567 111 574
Пасиви, в т.ч. 36 952 35 848 41 854 43 055

Нетекущи задължения 9 030 5 607 6 876 5 916

Текущи задължения 27 922 30 241 34 978 37 139

Нетни активи 66 066 65 973 68 713 68 519
Акционерен капитал 55 825 55 825 55 825 55 825
Брой акции 55 825 370 55 825 370 55 825 370 55 825 370
Дивидент на акция (брутен, лв.) - 0.0320* - 0.0360  

* Предложен от Съвета на директорите размер на дивидент на 1 акция. Предстои решение по въпроса на ОСА. 

4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 

Потенциалните инвеститори трябва внимателно да прочетат и осмислят представената 

по-долу информация, заедно с информацията за рисковите фактори, съдържаща се в 

Документа с информация за ценните книжа, както и цялата информация в проспекта, преди 

да вземат решение да придобият облигации, емитирани от Дружеството.  

Използваните в Проспекта думи “очаква”, “вярва”, “възнамерява” и други подобни указват за 
изявления, които са прогнозни по своя характер и/или се отнасят за бъдещи несигурни 
събития и условия, които могат да окажат влияние върху бъдещите бизнес и финансови 
планове на Емитента, на резултатите от дейността му и на финансовата му позиция. 
Предупреждаваме потенциалните инвеститори, че горепосочените изявления не са гаранция за 
бъдещите резултати от дейността на Емитента и сами по себе си са обект на рискове и 
несигурност. Действителните бъдещи резултати от дейността на Емитента могат да се 
различават съществено от прогнозните резултати и очаквания в резултат на множество 
фактори, включително посочените по-долу рискови фактори. 

Всяко едно функциониращо дружество е изложено на определени рискове, които оказват 
въздействие върху резултатите от дейността му и съответно върху доходността на ценните 
книжа, емитирани от него. Рискът, присъщ на едно дружество, а от там и на инвестицията в 
облигации на това дружество, може да бъде разделен на две части – систематичен риск, 
произтичащ от състоянието на пазара като цяло, свързан с икономическия и политическия 
контекст, и несистематичен риск, специфичен за конкретното дружество, произтичащ от 
характера на неговата дейност. 

Дейността на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е ограничена в секюритизация на недвижими 
имоти, в рамките на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и е 
контролирана от Комисията за финансов надзор. 
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Последователността в представянето на рисковите фактори отразява виждането на Съвета на 
директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ относно конкретната им значимост към 
настоящия момент за дейността на Дружеството. 

4.1. РИСКОВЕ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (СЕКТОРНИ 
РИСКОВЕ) 

Приходите, печалбата и стойността на активите на Дружеството могат да бъдат 
неблагоприятно засегнати от редица фактори, свързани със спецификата на инвестирането в 
недвижими имоти: конюнктура на пазара; способност на Дружеството да осигури ефективно 
управление, поддръжка и застраховка на имотите; финансово състояние на наемателите на 
притежаваните от  дружеството имоти и други. Ако инвестициите на Дружеството не 
генерират достатъчно приходи за покриване на неговите разходи, включително по обслужване 
на евентуално взети заеми, ще се наложи Дружеството да увеличи задлъжнялостта си или да 
продаде част от своите активи. Това би оказало негативно отражение върху финансовия 
резултат на Дружеството и съответно върху размера на разпределяните дивиденти между 
неговите акционери, както и на пазарните цени на акциите на Дружеството.  

• Ликвиден риск 

За инвестициите в недвижими имоти е характерна по-голямата трудност, а понякога и 
невъзможност имотите да бъдат продадени бързо и с минимални транзакционни разходи на 
справедлива цена. Поради това Дружеството ще разполага с ограничени възможности за 
извършване на бързи промени в портфейла си от недвижими имоти в отговор на изменения в 
икономическите и други условия. Няма гаранция, че Дружеството ще успее своевременно да 
продаде недвижими имоти или че продажната им цена ще надвишава цената на тяхното 
придобиване/изграждане. Отчитайки ликвидния риск, инвестиционната стратегия на 
Дружеството предвижда закупуване/изграждане на недвижими имоти с атрактивно 
разположение и предназначение, които да гарантират евентуалната им последваща продажба в 
сравнително кратък срок. При осъществяването на краткосрочни проекти за изграждане на 
нови сгради с цел последваща продажба, Дружеството планира и реализира приходи още в 
процеса на строителство (т.нар. продажба “на зелено”), което дава възможност за бързо 
освобождаване на вложените средства и тяхното усвояване за други инвестиции. За 
посрещането на краткосрочните си  нужди Дружеството използва свръхликвидни инструменти 
(парични средства в каса, безсрочни или със срок до три месеца банкови влогове и ценни 
книжа с остатъчен срок до падежа до 90 дни). Дружеството управлява ликвидността чрез 
методите на непрекъснато наблюдение и прогнозиране на паричните потоци.  

• Пазарен риск. Неблагоприятни изменения на пазарните цени на имотите 

Основната част от активите на Дружеството са и ще представляват недвижими имоти. Поради 
това динамиката на цените на пазара на недвижими имоти в широк смисъл, включително 
цените на наемите и строителството и други свързани услуги (застраховки, поддръжка и т.н.), 
ще има определящ ефект върху печалбата на Дружеството и стойността на неговия капитал. 

Намаление на пазарните цени на недвижимите имоти - Дружеството реализира и ще 
реализира голяма част от приходите си от продажба на придобитите или построени от него 
имоти. Поради тази причина пазарните цени на недвижимата собственост ще оказват 
значително влияние върху рентабилността на Дружеството. Рискът от допълнителен спад в 
пазарните цени на недвижимите имоти продължава да бъде съществен към настоящия момент. 
Евентуално понижаване на пазарните цени на недвижимите имоти би довело до намаляване на 
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реализираната капиталова печалба при продажбата на имотите и би оказало негативно 
влияние върху размера на паричния дивидент за инвеститорите и цената на акциите на 
Дружеството. 

Намаление на равнището на наемите - Приходите на Дружеството от наеми на недвижими 
имоти са зависими от равнището на наемите в подсекторите на пазара на недвижими имоти. 
Следователно, намаление на наемните равнища ще се отрази негативно на приходите на 
Дружеството, докато увеличение на наемните равнища ще повиши приходите. При равни 
други условия, това ще окаже негативно, съответно позитивно влияние върху размера на 
паричния дивидент, изплащан от дружеството. Дружеството се стреми да намали риска от 
потенциално намаление на наемните равнища чрез сключването на дългосрочни договори за 
наем и диверсификация на инвестициите в различни подсектори на пазара. 

Увеличаване на цените на строителството - Доколкото значителна част от активите на 
дружеството са и ще бъдат инвестирани в изграждането на нови сгради, повишаване на цените 
на проектиране, на строително-монтажните работи и на строителните материали, при равни 
други условия би се отразило негативно върху рентабилността на Дружеството. Дружеството 
се стреми да намали тези разходи чрез провеждането на конкурси при избора на проектанти и 
изпълнители на проектите, както и чрез формирането на по-големи по размер поръчки, 
например групирането на няколко по-малки проекта в по-голям пул или сключването на 
дългосрочни рамкови договори, договори за изграждане на обекти “до ключ” при 
предварително фиксирани цени, с цел договаряне на най-атрактивни цени при спазването на 
определени критерии за качество. 

• Нарастване цената на заемното финансиране 

Дружеството финансира дейността си посредством банкови заеми, при фиксирана лихва и 
банкови и облигационни заеми с плаващи лихвени проценти, базирани главно на 3-месечен 
EURIBOR (Еuro Interbank Offered Rate). EURIBOR e средното лихвено равнище, при което 
банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро и показва базовата лихва на 
междубанковия паричен пазар в еврозоната за депозити в евро за 1, 3, 6 и 12 месеца. 
Евентуалните рискове произхождат от възможността нивата на EURIBOR да се повишат или в 
резултат на влошаване на кредитния рейтинг да се увеличи рисковата премия, което да доведе 
до повишаване разходите за лихви.  

Колебанията в лихвените проценти биха предизвикали потенциален неблагоприятен ефект 
върху печалбата и собствения капитал на Дружеството.  

Увеличаване на лихвените нива би оскъпило инвестициите в имоти като едновременно би 
намалило покупателната способност на потребителите. В резултат на свиването на търсенето, 
пазарните цени и наемите на имотите с търговско предназначение биха намалели. С 
настъпването на икономическата криза 2007-2008 г. сме свидетели на подобни процеси и в 
Българската икономика. 

• Зависимост на Дружеството от наемателите на недвижими имоти 

Една част от приходите на Дружеството ще се формира от получени наеми от отдаване на 
активите, включени в неговия инвестиционен портфейл. Това определя и зависимостта му от 
финансовото състояние на наемателите и тяхната способност да заплащат редовно месечните 
си задължения. Неизпълнението на някой от наемателите би имало двоен негативен ефект 
върху резултатите на Дружеството – намаляване на приходите от оперативна дейност и 
едновременно с това спад в общата заетост на инвестиционните имоти, което намалява 
възвращаемостта. За да избегне прекалената зависимост от финансовото състояние на своите 
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наематели, Дружеството смята да диверсифицира своя портфейл от недвижими имоти и да 
работи с наематели с доказана фирмена репутация.  

• Рискове, свързани със строителството/ремонтирането на недвижими имоти 

Инвестиционната стратегия на Дружеството предвижда значителна част от набрания собствен 
и заемен капитал да се влагат в изграждане на недвижими имоти. Поради това Дружеството 
носи риск, свързан със способността на наетите строителни фирми да завършват обектите в 
рамките на предвидените разходи, в съответствие със строително-архитектурните планове и 
регулации, и особено в рамките на определените срокове. Независимо дали е налице вина при 
забавата в изпълнението, тя може да доведе до прекратяване на предварителни договори за 
продажба или наем и/или изплащане на обезщетения и неустойки. 

Настъпване на събития като описаните по-горе би имало значителен отрицателен ефект върху 
рентабилността на Дружеството и пазарната цена на неговите акции. За минимизирането на 
този риск Дружеството проучва внимателно потенциалните си контрагенти - строителни 
фирми сключва договори с утвърдени компании, които са в състояние да изпълнят 
възложените дейности качествено, в срок и в рамките на предвидения бюджет. Освен това, 
Дружеството осъществява непрекъснат контрол върху строителните и довършителни работи. 

• Свободни имоти и необходимост от преустройство 

Възможно е в известни периоди от време, за част от закупените/изградените от Дружеството 
недвижими имоти да липсват наематели. В тези случаи Дружеството няма да получава доход 
за периода, в който имотът е незает. Част от собствеността би могла да бъде преустроена така, 
че да отговаря на изискванията на конкретни наематели, но впоследствие това да затрудни 
отдаването й на нов наемател и/или да изисква допълнителни разходи за преустройство. С 
оглед минимизирането на тези рискове, Дружеството инвестира приоритетно в имоти с 
гарантиращо висока степен на заетост, както и в имоти, чието преотдаване под наем или 
продажба не налага значителни преустройства. Дружеството ще извършва редовно 
наблюдение върху състоянието на имотите и срочността на сключените договори, като това 
ще позволи предварителното планиране на разходите за  преустройство и подобрения. 

• Повишение на застрахователните премии. Непокрити от застраховка загуби. 

Дружеството застрахова притежаваните от него имоти. Повишение на застрахователните 
премии за недвижимите имоти при равни други условия ще се отрази негативно на 
финансовия резултат на Дружеството. Поради относително ниския размер на тези разходи, 
равнището на застрахователните премии ще има минимален ефект върху общата доходност на 
Дружеството. С цел контролиране на разходите за застрахователни премии, Дружеството ще 
търси оптимални оферти по отношение на застрахователно покритие и размер на 
застрахователна премия, включително като подбира най-добрите оферти в ценово отношение, 
от застрахователните компании и ползва услуги на застрахователни брокери и агенти. 

В съответствие с изискванията на закона, Дружеството застрахова притежаваните от него 
недвижими имоти в съответствие с обичайната благоразумна практика в страната. 
Съществуват обаче рискове, които не се покриват от застрахователните компании или чието 
застраховане по действителна стойност на имуществото не е икономически оправдано поради 
високите премии, които ще следва да се заплатят (например риск от терористичен акт). Ако 
произтекат вреди от застрахователно събитие над застрахователното покритие, Дружеството 
ще претърпи загуби, които могат да бъдат до размера на инвестирания в съответния недвижим 
имот капитал, като Дружеството ще продължи да бъде задължено по евентуално теглените 
заеми за придобиване и въвеждане в експлоатация на имота. 
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• Забава при придобиването на имоти 

Дружеството инвестира набрания капитал (а в последствие и получените средства от 
продажба на притежаваните недвижими имоти) в недвижими имоти. Възможно е да има 
значителен времеви период между получаване на паричните средства и инвестирането им в 
недвижим имот, поради липсата на предлагане в определен период от време на атрактивни 
имоти или на имоти, които да отговарят на критериите на Дружеството, както и поради 
правни и фактически усложнения, свързани с прехвърлянето на собствеността върху имотите. 
За този период свободните средства на Дружеството ще бъдат инвестирани в банкови 
депозити и ценни книжа, разрешени от закона. Съществува вероятност доходът, получен от 
тези инвестиции да бъде по-нисък от реализирания при инвестирането в имоти, което би 
намалило общата възвращаемост от инвестициите на Дружеството. За контролиране на този 
риск, Дружеството ще извършва планиране на паричните потоци като ще търси гъвкавост в 
заемното финансиране, с цел избягване на държането на по-големи по размер от 
необходимите парични средства за продължителни периоди от време. 

• Промени в нормативната уредба, касаеща недвижимите имоти 

Сферата на недвижимите имоти е силно регулирана на местно и национално ниво. Промени в 
регулациите биха могли да затруднят придобиването и/или продажбата, изграждането на нови 
търговски имоти или експлоатацията на съществуващите такива. Тези промени биха могли да 
се отразят негативно на дейността на Дружеството. 

• Риск свързан с ипотечната криза/криза на пазара на финансиране на недвижими 
имоти 

В следствие на разразилата се световна икономическа криза, отразила се и на Българската 
икономика, в частност значително и на сектора „Недвижими имоти”, банките в България 
намалиха обема на банковото кредитиране като цяло, което се отрази на търсенето и 
съответно на цените на недвижимите имоти.  

4.2. РИСКОВЕ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

• Оперативен риск 

Оперативният риск се отнася до риска от загуби или неочаквани разходи, свързани с 
дейността на дружеството и проблеми в текущия контрол. Доколкото „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ по закон не може да извършва дейности извън определените в Закона за 
дружествата със специална инвестиционна цел, основните оперативни рискове са свързани със 
загуби, предизвикани от действията на обслужващото дружество, банката-депозитар и 
управителния орган на дружеството. 

• Ликвиден риск.  

Ликвидният риск се отнася до риска Дружеството да не разполага с достатъчно средства за 
посрещане на своите текущи задължения. Дружеството ежеседмично контролира и прогнозира 
входящите и изходящи парични потоци. Политиката на Дружеството по отношение на 
управлението на ликвидния риск е във всеки един момент да поддържа положителен баланс 
между входящите парични потоци, включително налични парични средства и неизползвани 
средства по финансирания, и изходящите парични потоци. 

• Риск от продажба на инвестиционни имоти под пазарната им цена за покриване 
на неотложни задължения. 
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Въпреки гореописаната политика на Дружеството по отношение на управлението на 
ликвидния риск е възможно Дружеството да изпадне в ситуация, в която да трябва да продаде, 
в кратък срок, някой от инвестиционните си имоти по цена под пазарната цена за покриване на 
неотложни задължения. Това би могло да се случи ако Дружеството загуби парични потоци от 
наематели и не получи предвидените за това компенсации в необходимия срок или при 
настъпване на падеж по задължения в размери над получаваните приходи от наеми, който 
Дружеството не успее да рефинасира или за покриването, на който не е успяло да продаде 
някой от инвестиционните си имоти предварително.  

• Кредитен риск 

Кредитен риск е рискът от загуба поради неплащане на задължения от контрагент на 
Дружеството. В частност, Дружеството е изложено основно на риск от (а) неплащане на наеми 
или други задължения на наемателите на имотите, така както е предвидено в договорите за 
наем и (б) фалит на банка, в т.ч. банката-депозитар, при която Дружеството има депозити или 
средства по разплащателни сметки. 

За да намали кредитния риск, Дружеството внимателно подбира контрагентите си и в частност 
банките, при които предоставя депозити, в т.ч. банката-депозитар, като се води от кредитния 
рейтинг на банката. 

• Недостиг на оборотен капитал необходим  за изплащане на дивидент 

Съгласно разпоредбите на чл. 10 от ЗДСИЦ дружествата със специална инвестиционна цел са 
задължени да разпределят минимум 90 % от печалбата за разпределение под формата на 
дивидент между акционерите. Ако Дружеството формира печалба за разпределение, но 
използва получените приходи за нови инвестиции или за погасяване на дълг е възможно да не 
разполага със средства да изплати дължимия на акционерите дивидент в рамките на 
съответната година. Дружеството управлява този риск в рамките на управлението на 
ликвидния риск като се стреми да балансира входящите и изходящите парични потоци по 
периоди в рамките на една година напред. 

• Неетично и незаконно поведение. Рискове свързани с дейността на 
обслужващото дружество 

Това е рискът Дружеството да претърпи вреди поради неетично поведение на лица, с които то 
се намира в договорни отношения. Рискът от неетично и незаконно поведение на външни 
контрагенти на Дружеството се минимизира посредством внимателния предварителен анализ 
на тези партньори и на тяхната репутация. Освен това внимателно се прецизират условията на 
договорите, които се подписват с тях. 

Дружеството е задължено по закон да възложи управлението на притежаваните имоти, 
включително, но не само, извършване на строежи и подобрения, събирането на наеми, 
поддържането и ремонтите, както и воденето на счетоводна отчетност, на едно или повече 
обслужващи дружества. В тази връзка неизпълнението на договорните задължения от страна 
на обслужващите дружества е риск за Дружеството и може да има съществен неблагоприятен 
ефект върху дейността и финансовите му резултати. Информация за Обслужващото дружество 
- „ФеърПлей Интернешънъл” АД и съществените условия по договора с него е представена в 
точка 7.4.1. по-долу. 

• Напускане на ключови служители 

Това е рискът дейността на Дружеството да бъде застрашена при напускане на служител от 
ключово значение и със специфична квалификация, за когото е трудно или невъзможно да се 
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намери заместник в разумен срок и при разумни финансови условия. Поради спецификата на 
своята дейност, Дружеството има ограничен на брой персонал, а основната част от 
оперативната дейност ще се възлага на външни контрагенти, с което този риск е до голяма 
степен изолиран. 

4.3. ОБЩИ (СИСТЕМНИ) РИСКОВЕ 

Общите (системни) рискове са рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в 
страната и са резултат от външни фактори, върху които Емитентът не може да оказва влияние. 
Основните методи за ограничаване на влиянието на тези рискове са събиране и анализиране на 
текущата информация и прогнозиране на бъдещото развитие по отделни и общи показатели. 

• Регулационен риск 

Това е рискът Дружеството да реализира загуби поради промяна на нормативната уредба, 
касаеща дружествата със специална инвестиционна цел или други свързани с дейността му по 
придобиване на недвижими имоти закони и подзаконови нормативни актове.  

Вероятността за неблагоприятна промяна в нормативната уредба е сравнително малка, 
доколкото подобни дружества са неделима част от развитите финансови пазари. Т.е. би могло 
да се очаква, че ако ще се търсят законодателни промени, то те биха били по-скоро такива, 
които да подпомогнат развитието на дружествата със специална инвестиционна цел, 
отколкото обратното.  

• Неблагоприятни промени в данъчните и други закони.  

От определящо значение за финансовия резултат на Дружеството е размерът на данък 
печалба, както и евентуални промени в данъчния режим, на който то е субект. От 01.01.2004 г. 
с промените в Закона за корпоративното подоходно облагане е в сила облекчението 
дружествата със специална инвестиционна цел да не се облагат с корпоративен данък. Това се 
отрази благоприятно на тяхната дейност, освобождавайки ресурс за инвестиционни цели. 
Промяната на облекчения данъчен режим на дружествата със специална инвестиционна цел би 
имала негативно отражение. Няма гаранция, че законодателството, засягащо дейността на 
Дружеството, няма да бъде изменено в посока, която да доведе до значителни непредвидени 
разходи и съответно да се отрази неблагоприятно на неговата печалба. Все пак, трябва да 
подчертаем, че тенденцията на хармонизиране на местното законодателство с европейската 
регулативна рамка в частта за дружествата със специална инвестиционна цел, води до мнение, 
че благоприятният регулативен модел на този вид компании ще се запази и в бъдеще. 

• Макроикономически риск и влияние на световната икономическа криза 

Това е рискът от макроикономически сътресения, които могат да се отразят на икономическия 
растеж, доходите на населението, търсенето и предлагането, печалбите на икономическите 
субекти и др. Тенденциите в макроикономическата обстановка влияят на пазарното 
представяне и на крайните резултати от дейността на всички сектори в икономиката. 

Икономиката на България регистрира спад на брутния вътрешен продукт (БВП) от 5.5% през 
2009 г., който спад представляваше най-тежката криза след икономическата рецесия в края на 
1990-те години. Въпреки че за 2010 г. беше отчетен икономически растеж от 0.4% (технически 
край на рецесията), през 2011 г. ръст на БВП с 1.8% и към края на 2012 г. ръст от 0.8% на 
годишна база,  това се оказва недостатъчно за осезаемо повишение на вътрешното 
потребление в страната. 
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Инфлацията в страната спадна до 2.5% през 2009 г., най-ниските нива от 2003 г. насам, но през 
2010 г. и 2011 г.  се повиши до съответно 3% и 3.4%, а за 2012 г. тя е 2.4%, в следствие на 
постепенното преодоляване на рецесията.  

Показател 2008 2009 2010 2011 2012
Брутен вътрешен продукт 
(годишен реален темп на изменнеие, %) 6.2 -5.5 0.4 1.8 0.8
Търговско салдо 
( % от БВП) -24.3 -11.9 -7.7 -5.6 -9.1
Бюджетен дефицит  (% от БВП) 1.7 -4.3 -3.1 -2 n/a

Инфлация 
(хармонизиран индекс, % на год. база) 12 2.5 3 3.4 2.4
Безработица 
(НРС, %) 6.3 9.1 9.2 10.4 11.4

Валутен курс на лева за 1 евро
Валутен курс на лева за 1 щ. Долар 1.39 1.36 1.47 1.51 1.48
Основен лихвен процент 5.12 2.4 0.2 0.19 0.11

Паричен съвет: Фиксиран курс 1.95583 лв. за 1 

 

Източник: БНБ  

Политическият консенсус за запазване на Валутния борд до влизане в ERM II, както и 
възможността за заем от МВФ или ЕС в случай на необходимост, до голяма степен намаляват 
риска от промяна на фиксирания курс на лева към еврото.  

Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България негативно влияние 
оказва световната икономическа криза. Негативните ефекти се изразяват в понижение на 
чуждестранните инвестиции в България, намаляване на кредитирането от страна на банките 
към бизнеса и влошен климат на капиталовите пазари. Това затруднява бъдещи финансирания 
със заемен или собствен капитал на Дружеството, както и повишава риска от събиране на 
вземанията на фирмата. 

Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, 
неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната. 

Кризата създаде предпоставки както за целия бизнес, така и за Дружеството да продължи 
своята дейност в сложна и трудно предсказуема бизнес среда. 

Туристическият сектор на икономиката се развива с изпреварващ останалите отрасли темп, 
което е положително за резултатите на Дружеството, влияещи се от нивото на заетост в 
притежаваните и управлявани ваканционни имоти. По данни на Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма, броят на чуждестранните туристи посетили  България 
за 2010 г. е с 5.4% повече спрямо посетилите страната през 2009 г., туристите посетили 
България за 2011 г. са с 4.6% повече спрямо тези през 2010 г. и с 3% нараства броят на 
чуждестранните туристи, посетили България през периода януари – октомври 2012 г. спрямо 
същия период на 2011 г. 

• Кредитен риск.  

През последните 7-8 години в следствие на стабилната фискална политика на България и 
приемането на страната за член на Европейския Съюз, държавната кредитоспособност бе 
значително подобрена.  

През месец януари 2010 г. една от големите кредитни агенции – Moody’s - потвърди 
дългосрочния кредитен рейтинг на България от Baa3 и увеличи перспективата от стабилна на 
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позитивна. Това бе и първата корекция на рейтинг в положителна посока за страна-членка на 
ЕС от месец юли 2008 г. Агенцията обоснова решението си със стабилността на публичните 
финанси на страната, но заяви, че евентуално повишение на рейтинга ще зависи от 
способността на правителството да поддържа устойчива икономическа и финансова политика. 
През месец август 2010 г. този рейтинг бе препотвърден, а на 22.07.2011 г. бе повишен до Baa2 
със стабилна перспектива.  

На 30 октомври 2008 г. рейтинговата агенция Standard & Poor’s понижи дългосрочния 
кредитен рейтинг на България от ВВВ+ на ВВВ, а краткосрочният рейтинг бе понижен от А-2 
на А-3. Перспективата за рейтинга бе определена за негативна в резултат на нарасналите 
рискови фактори за страната. На 01.12.2009 г. рейтинговата агенция потвърди рейтинга на 
България, но повиши перспективата на стабилна. На 10.08.2012 г. Standard & Poor’s потвърди 
дългосрочния ВВВ кредитен рейтинг на страната със стабилна перспектива, като повиши 
краткосрочния рейтинг от А-3 на А-2. Нивото на кредитен рейтинг от 10.08.2012 г. е 
потвърдено на 13.12.2012 г.  

Най-важният ефект от подобряването на кредитния рейтинг се състои в понижаване на 
рисковите премии по заемите, което при равни други условия, води до по-благоприятни 
лихвени равнища. Поради тази причина потенциалното повишаване на кредитния рейтинг на 
страната би имало благоприятно влияние върху дейността на Дружеството, по-специално 
върху цената на неговото финансиране. 

Кредитни рейтинги на България към датата на Регистрационния документ: 

Дата Дългосрочен Крактосрочен Переспектива Дългосрочен Крактосрочен Переспектива
13.12.2012 ВВВ А-2 Стабилна ВВВ А-2 Стабилна

Дата Дългосрочен Крактосрочен Переспектива Дългосрочен Крактосрочен Переспектива
Облигации и 
дългосрочни 
ценни книжа

Дългосрочни 
банкови 
депозити Перспектива

22.7.2011 Ваа2 Ваа2 Стабилна

Чуждестранна валута Местна валута

Дългосрочни ДЦК
Ваа2

Standard & Poor's 
Чуждестранна валута Местна валута

Moody's Investors Service

 

Източник: Министерство на финансите 

• Валутен риск.  

Валутният риск представлява възможността за негативна промяна на съотношението между 
курса на лева към чуждите валути и влиянието на тази промяна по отношение на 
възвращаемостта от инвестиции в страната.  

През 1997 г. в България е въведен валутен борд, при което българският лев е фиксиран към 
еврото. Системата на валутен борд доведе до стабилизиране на българската икономика, 
растеж и оценка от международните рейтингови агенции. Фиксирането на курса от една 
страна ограничава директното вариране на българския лев към еврото, но от друга страна 
експонира риска от неблагоприятни движения на еврото на международните финансови 
пазари при обезценка на еврото. 

Дружеството ще бъде изложено на влиянието на колебанията на валутните курсове върху 
финансовите му позиции и парични потоци само в случай че то оперира във валути различни 
от евро и лев, освен, ако валутният борд в България не бъде отменен. 
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 „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ контролира този вид риск като си осигурява входящи 
парични потоци, деноминирани в български лева или в единната европейска валута, така че да 
кореспондират на разходите на Дружеството, които също са левови или еврови. Валутният 
курс лев/евро е фиксиран на 1.95583 лева за 1 евро в съответствие с правилата на валутния 
борд. 

Дружеството би било изложено на валутен риск и при обезценка на лева спрямо еврото, което 
на този етап считаме, че е малко вероятно.  

• Инфлационен риск.  

Рискът от увеличение на инфлацията е свързан с намаляването на реалната покупателна сила 
на икономическите субекти. Системата на валутен борд налага автоматичен контрол върху 
паричното предлагане, но външни фактори (напр. повишаването на цената на петрола) могат 
да окажат натиск в посока на увеличение на ценовите нива. Присъединяването на страната ни 
към ЕС и стабилното представяне на икономиката ни оказаха натиск към доближаване на 
ценовите равнища към тези на останалите страни от ЕС до 2008 г., т.е. инфлацията в страната 
ни бе по-висока от средния темп на инфлация в страните, членки на ЕС. По данни на 
Националния статистически институт (НСИ) през 2008 г., инфлацията измерена с 
националния средногодишен индекс на потребителските цени (ИПЦ) в страната бе 12.3%, 
през 2009 г. 2.8%, през 2010 г. 2.4%, през 2011 г. 4.2% и през 2012 г. 3%. Към настоящия 
момент и като цяло, механизмът на валутен борд осигурява гаранции, че инфлацията в 
страната ще остане под контрол и няма да има неблагоприятно влияние върху икономиката на 
страната, и в частност върху дейността на Дружеството. 

Предвид ангажиментите и желанието на страната да стане член на Европейския валутен съюз 
(ЕВС) и свързаните с това изисквания спрямо нивото на инфлация може да се очакват мерки 
от страна на БНБ и правителството за задържане на инфлацията в определените рамки 
(Маастрихтските критерии за членство в ЕВС). 

Риск за повишаване на инфлацията в глобален мащаб и пренасянето на повишението и в 
България, произтича от предприеманите мерки от основните централни банки по т. нар. 
вливане на ликвидност, представляващи увеличаване на паричното предлагане на съответните 
валути и създаващо предпоставки за увеличаване на цените на активите, изразени в тези 
валути. 

• Политически риск.  

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната – риск от политическа 
дестабилизация, промени в принципите на управление, в законодателството и икономическата 
политика. Политическият риск е в пряка зависимост от вероятността за промени в 
неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна политика и свързаната с 
това опасност от негативни промени в бизнес климата. 

Провежданата от правителствата на България след 1997 г. благоразумна фискална политика, 
проявяваща се в поддържане на ниски нива на публичен дълг, формиране на фискални резерви 
и нисък бюджетен дефицит, свидетелстват за приемственост и политическата воля за 
запазване на макроикономическа стабилност. 

Поетите ангажименти и изискванията във връзка с членството на страната ни в ЕС от 
01.01.2007 г. и евентуалното присъединяване към Европейски Валутен Съюз (ЕВС) също 
предполагат подобряване на бизнес климата в страната и улесняване на бизнеса и 
предприемачеството. 
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Необходимостта от реформи в съдебната система и снижаване нивата на корупция са сред 
факторите допринасящи за повишаване на политическия риск в страната. 

•  Други системни рискове.  

Други рискове, породени от световната политическа и икономическа конюнктура, са 
възможната нестабилност или военни действия в региона. Бедствията и авариите са фактори, 
усложняващи всяка система за управление на рисковете. Последствията са трудно 
предвидими, но достъпът до информация и прилагането на система за прогнозиране и 
действия в екстремни ситуации са възможни начини за минимизиране на отрицателния ефект. 

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 

5.1. ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЕМИТЕНТА 

5.1.1. Юридическо и търговско наименование на Емитента. 

Наименованието на Дружеството е „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (с еквивалент на 
изписване на латиница FAIRPLAY PROPERTIES REIT (Real Estate Investment Trust)). 

Няма изменения в наименованието от датата на учредяване на „ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ до настоящия момент 

5.1.2. Място на регистрация на емитента и неговия регистрационен номер.  

Дружеството е учредено на 15.07.2005 г. в България и е със седалище гр. София и адрес на 
управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. “Черни връх” № 51Б., тел.: +359 (2)  8 199 103, факс: 
+359 (2) 962 13 22, електронна страница в интернет: www.fpp.bg. 

Дружеството е вписано в регистъра на Софийски градски съд с Решение №1 по фирмено дело 
№ 8851 от 28.07.2005 г., парт. № 95723, том 1273, страница 149.   

Дружеството има единен идентификационен код (ЕИК): 131457471. 

5.1.3. Дата на създаване и продължителност на дейността на емитента. 

Дружеството е учредено на Учредително събрание проведено на 15.07.2005 г. и е вписано в 
търговския регистър с Решение № 1/28.07.2005 г. на Софийски градски съд по ф.д. № 8851 от 
28.07.2005 г. 

На основание §4, ал.1 от Закона за търговския регистър Дружеството е пререгистрирано в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131457471. 

Дружеството е учредено за неопределен срок. 

С Решение № 84-ДСИЦ на Комисията за финансов надзор (КФН) от 01.02.2006 г. Дружеството 
получава лиценз за упражняване на дейността си (Лиценз № 17-ДСИЦ от 07.02.2006 г.). 

5.1.4. Седалище и юридическа форма на Емитента, законодателство, съгласно което 
емитентът упражнява дейността си, страна на регистрация и адрес и телефонен номер 
на седалището. 

Дружеството е със седалище в Република България, гр. София и е учредено като Акционерно 
дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). 
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Дружеството упражнява дейността си съгласно българското законодателство и по-специално – 
със ЗППЦК, ТЗ и ЗДСИЦ. Важни въпроси за инвеститорите във връзка с предлагането на 
облигациите се уреждат в Наредба №2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично 
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; Регламент 
809/2004 на Европейската комисия; Регламент 1787/2006 на Европейската комисия; Регламент 
211/2007 на Европейската комисия и Регламент 2273/2003 на Европейската комисия; Закон за 
корпоративното подоходно облагане; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; 
Валутен закон. 

Място на осъществяване на дейността: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 51Б, 
тел.: +359 (2) 8 199 103, факс: +359 (2) 962 13 22, електронен адрес: office@fpp.bg 

Страницата на дружеството в интернет е: www.fpp.bg. 

5.1.5. Информация за важни събития в развитието на Емитента и такива свързани с 
неговата платежоспособност. 

От датата на учредяването на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ до датата на настоящия 
документ: 

• Не е извършвано преобразуване на Дружеството и същото не е било обект на 
консолидация; 

• Дружеството не е осъществявало прехвърляне или залог на предприятието си; 

• Не е извършвано придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност 
извън обичайния ход на дейността му; 

• Няма отправени търгови предложения от трети лица към Дружеството или от 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ към други дружества; 

• Не са настъпвали съществени промени в предмета на дейност на Дружеството; 

• Не са завеждани искови молби за откриване на производство по несъстоятелност за 
Дружеството. 

• Дружеството изпълнява задълженията си в срок и няма просрочени задължения. 

От датата на учредяване на Дружеството до датата на изготвяне на настоящия документ няма 
необичайни събития, извън основната и обичайна дейност на Дружеството, свързани с 
неговата платежоспособност. 

Основните събития свързани с платежоспособността на Дружеството са свързани с 
увеличението на капитала му и с ползването на външен кредитен ресурс. 

На 05.04.2006 г. приключи подписката за първото увеличение на капитала на Дружеството със 
150 000 бр. нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинал 1 
лв. Това увеличение на капитала е вписано в търговския регистър на 12.04.2006 г.  

На 17.07.2006 г. приключи подписката за второто увеличение на капитала на Дружеството с 24 
700 000 бр. нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинал 1 
лв. Това увеличение на капитала е вписано в търговския регистър на 18.07.2006 г. 

На 27.09.2006 г. приключи подписката за третото увеличение на капитала на Дружеството с 25 
350 000 бр. нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинал 1 
лв. Това увеличение на капитала е вписано в търговския регистър на 28.09.2006 г. 
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На 06.03.2008 г. приключи подписката за четвъртото увеличение на капитала на Дружеството 
с 5 125 370 бр. нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с 
номинал 1 лв. Това увеличение на капитала е вписано в търговския регистър на 08.04.2008 г. 
Размерът на емисията след увеличението е 55 825 370 броя акции. 

Разпределен финансов резултат и брутни дивиденти от учредяването на Дружеството: 

За година
Финансов резултат за 

разпределение (лв.)
Брутен дивидент на 

една акция (лв.)
Дата на Общо събрание 

на акционерите
2011 2 009 713.32 0.036 30.05.2012
2010 111 650.74 0.002 27.04.2011
2009 976 943.98 0.0175 24.03.2010
2008 7 257 298.10 0.13 25.03.2009
2007 8 000 000.00 0.1433 25.03.2008
2006 0 0 20.03.2007
2005 0 0 06.06.2006
Общо: 18 355 606.14  

5.1.5.1. Банкови заеми към датата на Проспекта  

Банкови заеми към 31.12.2011 г. 

 

Валута

Дължими 
лихви към 

31.12. 2011 г. 
(хил. лв.)

текуща 
част

нетекуща 
част текуща част

1 Юробанк И Еф Джи Б-я АД револв. EUR 3 500 000 трим. EURIBOR + 5.00% 6.2007 12.2012 1 853 - 3

2 Юробанк И Еф Джи Б-я АД
станд. 
кредит EUR 1 000 000 трим. EURIBOR + 5.00% 12.201 6.2012 1 162 - 2

3 Юробанк И Еф Джи Б-я АД инв. EUR 5 000 000 едном. EURIBOR + 5.00% 6.2008 2.2012 276 - -

4 Банка Пиреос България АД инв. EUR 1 500 000 трим. EURIBOR + 5.75% 12.2007 3.2013 977 244 4

5 Банка Пиреос България АД инв. EUR 2 580 000 трим. EURIBOR + 5.75% 12.2007 12.2012 1 661 - 6

6 Банка Пиреос България АД инв. EUR 3 750 000 трим. EURIBOR + 5.75% 3.2008 3.2012 7 334 - 3

7 Банка Пиреос България АД инв. EUR 1 250 000 трим. EURIBOR + 5.75% 4.2008 3.2012 2 445 - 1

8 Банка Пиреос България АД инв. EUR 3 250 000 трим. EURIBOR + 5.75% 11.2009 11.2012 2 458 - 1
18 166 244 20

Краен срок за 
погасяване

Задължение по 
главницата към 

31.12.2011 г. 
(хил. лв.)

Общо:

No Кредитор
Вид 
кредит

Договорен 
размер във 

валута Лихва
Дата на 

отпускане

 

Банкови заеми към 31.12.2012 г. 
Дължими 
лихви към 

31.12.2012 г. 
(хил. лв.)

текуща част нетекуща част текуща част
1 Юробанк Б-я АД Инв. EUR 2 000 000 трим. EURIBOR + 5.50% 12.2011 8.2014 1 912 1304 5
2 Банка Пиреос България АД Инв. EUR 1 500 000 трим. EURIBOR + 5.75% 12.2007 3.2013 977 - -
3 Банка Пиреос България АД Инв. EUR 3 750 000 трим. EURIBOR + 5.75% 3.2008 3.2013 6 740 - -
4 Банка Пиреос България АД Инв. EUR 1 250 000 трим. EURIBOR + 5.75% 4.2008 3.2013 2 239 - -
5 Банка Пиреос България АД Инв. EUR 3 250 000 трим. EURIBOR + 5.75% 11.2009 4.2013 611 - -

12 479 1 304 5

Задължение по главницата 
към 31.12.2012 г. (хил. лв.)

Общо:

Договорен 
размер във 

валута Лихва
Дата на 

отпускане
Краен срок за 

погасяванеNo Кредитор Вид кредит Валута

 

Банкови заеми към датата на Проспекта. 

текуща част нетекуща част
1 Юробанк Б-я АД Инв. EUR 2 000 000 трим. EURIBOR + 5.50% 12.2011 8.2014 1 769 978
2 Банка Пиреос България АД Инв. EUR 1 500 000 трим. EURIBOR + 5.75% 12.2007 3.2015 855 -
3 Банка Пиреос България АД Инв. EUR 3 750 000 трим. EURIBOR + 5.75% 3.2008 3.2014 6 542 -
4 Банка Пиреос България АД Инв. EUR 1 250 000 трим. EURIBOR + 5.75% 4.2008 9.2013 2 193 -

11 359 978

Задължение по главницата 
към 15.04.2013 г. (хил. лв.)

Общо:

No Кредитор Вид кредит Валута

Договорен 
размер във 

валута Лихва
Дата на 

отпускане
Краен срок за 

погасяване
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5.1.5.2. Облигационни заеми 

Заем № 1: На 15.08.2006 г. е издадена първа по ред емисия обикновени, лихвоносни, 
безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени корпоративни облигации на 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с ISIN код BG2100030068 номинална стойност 4 000 000 
евро; 4000 бр. облигации с номинална стойност на една облигация 1000 евро; валута евро; 
номинален лихвен процент: 6-м EURIBOR + 4.00 %, но не по-малко от 6.75%; дата на падеж 
15.08.2011 г.; погасяване на заема: еднократно на датата на падежа; срок: 60 месеца; период на 
лихвено плащане: 6 месечен с фиксирана дата на лихвените плащания. Обезпечение по 
емисията: първа по ред ипотека на хотелски комплекс “Свети Иван Рилски”; размерът на 
обезпечението следва да бъде не по-малко от 120% от номиналната стойност на издадените 
облигации. 

На проведено на 02.06.2011 г. общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN 
код BG2100030068, свикано от банката-довереник „Обединена Българска Банка” АД, са 
приети предложени от Емитента промени в част от условията по облигационната емисия, 
както следва:  

- Взето е решение за удължаване срока на емисията с 36 месеца или до 15.08.2014 г.; 

- Взето е решение за промяна в размера на лихвеното плащане, както и за въвеждане на 
амортизационен план на главницата. Размерът на новата лихва е променен на 6 месечен 
EURIBOR с добавка от 4 %, но не по-малко от 7.25% годишно.  

- Въвежда се кол опция, като Дружеството има право да изкупи до 100% от номинала на 
емисията на датата на всяко купонно плащане.  

Горните промени са наложени от рязко променилата се икономическа обстановка и тенденции 
на пазара на който оперира Емитентът.  Първоначалният план за погасяване на облигационния 
заем предвижда еднократно изплащане на целия размер на емисията през август 2011 г., което 
е защитено с прогнозни паричи потоци към момента на издаване на заема. Стартиралата от 
началото на 2009 г. безпрецедентна икономическа криза се отрази изключително негативно на 
пазара на недвижими имоти и промени съществено плановете за развитие на всички 
инвеститори в тази сфера. В следствие на тази криза инвестиционните ваканционни имоти, в 
частност хотели, в гр. Банско намалиха съществено доходността си, а в много случаи не могат 
да реализират положителни нетни парични потоци.  

Към първата половина на 2011г. (трета поредна година на криза в пазара на недвижими имоти 
и особено на ваканционните имоти в планински курорти), след анализ на бъдещите парични 
потоци на дружеството, бе предложено на облигационерите: удължаване на срока до падеж, 
съпътствано с амортизационен план на главницата, който да позволи поетапното и погасяване. 
Предоговарянето на условията на облигационния заем бе прието и гласувано с пълно 
мнозинство от всички облигационери.  

Към датата на Проспекта остатъка по главница е в размер на 2 646 000 евро. 

Заем № 2: На 31.01.2013 г. е издадена настоящата втора по ред емисия обикновени, 
лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми 
корпоративни облигации на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с ISIN код BG2100002133, 
номинална стойност 2 400 000 евро; 2400 бр. облигации с номинална стойност на една 
облигация 1000 евро; валута евро; номинален лихвен процент: 3-месечен EURIBOR + 5.50 %, 
но не по-малко от 6.50%; дата на падеж 31.01.2021 г.; погасяване на заема: на шестмесечен 
период, на датата на всяко второ и четвърто лихвено плащане през всяка година от срока на 



ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ – ОБЛИГАЦИИ, С ЕМИТЕНТ „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 

 

 19

емисията, считано от датата на първото лихвено плащане до падежа на емисията; срок: 96 
месеца; период на лихвено плащане: 3 месечен. 

Обезпечение по емисията: Ипотека в полза на банката-довереник на облигационерите върху 
недвижими имоти собственост на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, част от Търговски 
комплекс № 1, част от Търговски комплекс № 2 и част от Търговски комплекс № 4 находящи 
се в урегулиран поземлен имот в землището на гр. Созопол, местност Св. Марина; Ипотека в 
полза на банката-довереник на облигационерите върху право на строеж за построяване на 
Сграда за обществено комплексно обслужване и открит басейн, представляващи етап ІІІ от 
Вилно селище „Санта Марина”; Особен залог в полза на банката-довереник на 
облигационерите върху всички настоящи и бъдещи вземания по сключени от Дружеството 
договори за наем за недвижими имоти и прилежащи басейни, предмет на обезпечение с 
ипотека по настоящата облигационна емисия; Особен залог по реда на ЗОЗ в полза на банката-
довереник на облигационерите върху всички настоящи и бъдещи вземания на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ на парични средства по банкови сметки: депозитна сметка открита при 
„Юробанк И Еф Джи България” АД; вземания по сметка открита при банката-довереник по 
облигационната емисия, в която сметка ще постъпват паричните средства от наеми, 
получавани от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ като наемодател по договорите за наем, 
предмет на особен залог по настоящата облигационна емисия; особен залог по реда на ЗОЗ 
върху всички настоящи и бъдещи вземания по набирателната сметка по настоящата 
облигационна емисия. 

5.2. ИНВЕСТИЦИИ 

5.2.1. Главни инвестиции на Дружеството, направени от датата на последния 
публикуван финансов отчет 

Дружеството не е правило съществени инвестиции след датата на последния публикуван 
финансов отчет - годишният одитиран финансов отчет за 2012 г. По подробна информация за 
дейността на дружеството до момента се съдържа в т.6.3. Основни инвестиции. 

5.2.2. Главни бъдещи инвестиции на емитента, за които неговите органи на управление 
са поели твърд ангажимент 

Към датата на настоящия документ, Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ е поел ангажимент за бъдещи инвестиции в проектиране, строителство, 
довършителни работи и обзавеждане на сграда за комплексно обществено обслужване и 
открит басейн във ваканционен комплекс ”Санта Марина”, гр. Созопол, част от етап 3 за 
играждането на ваканционно селище ”Санта Марина”, които инвестиции частично се 
финансират чрез облигационната емисия, предмет на този Проспект.  

Освен това плановете на Дружеството на този етап са свързани с продължаване на 
инвестиционния процес и работа по реализация на следните проекти: 

• Етап 3  и Етап 4 на ваканционно селище „Санта Марина”; 

• Луксозен хотелски комплекс в курорта Паничище 

• Търговски парк „Тракия” 

• Малинова долина – София 

Повече подробности за всички инвестиции на Емитента – завършени, в процес на изграждане 
и планирани може да бъде намерена в т. 6.3. от настоящия документ.  
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5.2.3. Очаквани източници на средства, необходими за финансиране на бъдещите 
инвестиции на емитента 

Финансиране на дейностите по проектиране, строителство, довършителни работи и 
обзавеждане на сграда за комплексно обществено обслужване и открит басейн във 
ваканционен комплекс ”Света Марина”, гр. Созопол, част от етап 3 за играждането на 
ваканционно селище ”Санта Марина” е осигурено чрез собствени средства в размер на 
минимум 400 000 евро и чрез средствата получени от настоящата втора по ред емисия 
корпоративни облигации на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с ISIN код BG2100002133 в 
размер на  2 400 000 евро.  

Останалите инвестиции, за които е поет ангажимент от страна Емитента, посочени в т. 5.2.2 
ще бъдат финансирани от постъпления от  продажба на апартаменти във ваканционно селище 
”Санта Марина”, ваканционно селище ”Иван Рилски” и Жилищна сграда „Марина Хил”. 
Възможно е привличането на допълнително дългово финансиране при необходимост.  

Към 31.12.2012 г. дружеството има сключени договори за продажба на недвижими имоти , 
които осигуряват поспъпления от 2,2 млн. евро през 2013 г.  

6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 

6.1. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ  

6.1.1. Описание на ключови фактори, отнасящи се до естеството на операциите на 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и неговите основни дейности, посочващо главните 
категории продавани продукти и/или извършвани услуги. 

Предмет на дейност на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е:  Инвестиране на паричните 
средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на 
недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху 
недвижими имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за 
управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. 

Основният продукт, който предлага Дружеството от своето учредяване до настоящия момент е 
закупуване и изграждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. 
Дружеството притежава динамичен и добре диверсифициран портфейл от активи, формиран 
от различни видове недвижими имоти, находящи се в различни региони на Република 
България.  

Подробна информация за дейността на дружеството и за реализираните приходи от основна 
дейност се съдържа съответно в т. 6.3. Основни инвестиции и в т. 6.4. Резултати от 
дейността. 

6.1.2. Индикация за всякакви значителни нови продукти и/или услуги, които са били 
въведени и дотолкова, доколкото разработването на нови продукти или услуги е било 
публично оповестено, информация за състоянието на разработването. 

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ няма въведени нови продукти и услуги, извън тези по 
основния  предмет на дейност на Дружеството. 

6.2. ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
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6.2.1. Инвестиционни цели 

Съгласно устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (Чл. 9. ал. 1 и 2) основната 
инвестиционна цел на дружеството е запазване и нарастване на стойността на инвестициите на 
акционерите и получаване на доход на базата на разпределение на риска и диверсификация на 
портфейла от недвижими имоти. Дружеството инвестира в недвижими имоти (сгради и земя), 
на територията на Република България, като чрез обслужващо дружество осъществява 
експлоатация на придобитите имоти като ги отдава под наем, лизинг, аренда или продава, или 
извършва строителство и подобрения. 

По-подробно, инвестиционните цели на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ са:  

1. запазване и нарастване пазарната цена на акциите на дружеството чрез активно управление 
на портфейла от недвижими имоти, ценни книжа и други финансови активи и свободни 
парични средства, при спазване на инвестиционните ограничения, залегнали в закона и устава 
на дружеството; 

2. осигуряване на доход за акционерите под формата на паричен дивидент; 

3. реализация на печалба от разликата в стойността на имотите при придобиването и след 
продажбата им; 

4. осигуряване на ликвидност на ценните книжа, издадени от дружеството, чрез 
регистрирането им за търговия на регулиран пазар на ценни книжа. 

Стратегията за постигане на инвестиционните цели е концентрирана върху: 

• осъществяване на високодоходни проекти за изграждане и въвеждане в експлоатация 
на нови сгради; 

• реализиране на текущи доходи от експлоатация на недвижими имоти под формата на 
наеми и други текущи плащания; 

• нарастване стойността на инвестициите в недвижимите имоти, притежавани от 
Дружеството. 

Дружеството инвестира в закупуването на недвижими имоти (парцели и сгради), както и в 
строителство и въвеждане в експлоатация на нови сгради на територията на Република 
България. С цел намаляване на несистематичния риск за акционерите, стратегията на 
Дружеството е изграждане на динамичен и добре диверсифициран портфейл от активи, 
формиран от различни видове недвижими имоти, находящи се в различни региони на 
Република България. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ инвестира временно свободните си 
средства в определени разрешени от закона ликвидни ценни книжа. 

6.2.2. Финансови цели 

Стабилен приходен паричен поток, като резултат от активното управление на портфейла от 
недвижими имоти е основна финансова цел на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. С цел 
формирането на първоначален портфейл, Дружеството е увеличило своя капитал до 55 825 370 
лева. Дружеството се финансира посредством комбинация от собствен капитал, банкови заеми 
и/или облигационни емисии. Конкретното съотношение на собствено към външно 
финансиране ще бъде определяно в съответствие с пазарните условия, рисковия профил на 
инвестицията и прогнозните парични потоци от инвестицията при спазване на разпоредбите 
на Устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, приложимото законодателство и 
ограниченията в настоящия проспект. 



ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ – ОБЛИГАЦИИ, С ЕМИТЕНТ „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 

 

 22

Максималният размер на предвиденото външно финансиране, отнесен към размера на 
собствения капитал e 25:1. 

6.2.3. Инвестиционна политика 

6.2.3.1.Приоритети на инвестиционната дейност 

Дружеството формира добре балансиран портфейл от недвижими имоти, който в зависимост 
от конкретните икономически условия и при нужда управлява динамично. Първоначалната 
диверсификация бе свързана с инвестирането в имоти с различно географско разположение, 
респективно различни жилищни райони. Последващата диверсификация е свързана с 
придобиването на различен тип недвижима собственост. Придобиването на нови недвижими 
имоти може да става посредством финансиране, чрез издаване на ценни книжа от 
Дружеството и банкови кредити при спазване на ограниченията в закона и Устава. 
Портфейлът на Дружеството е формиран от недвижими имоти тип: жилищни сгради в 
курортни комплекси, хотели и апартаментни къщи/apartment houses (жилищни сгради, които 
предлагат под наем апартаменти с частично хотелско обслужване).  

6.2.3.2. Други възможни инвестиции 

По-голямата част от имотите, придобивани от Дружеството, са от вида, посочен по-горе, 
въпреки това „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ може да извършва и други инвестиции, 
разрешени от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ). Съгласно 
Устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, Дружеството може да придобива вещни права 
върху всички видове недвижими имоти, находящи се на територията на Република България, 
включително терени за строителство, земи с перспектива за застрояване, завършени или 
новоизграждани жилищни и индустриални сгради, и части от тях, както и земеделски земи и 
ограничени вещни права върху тях с единственото условие имотите да не са предмет на 
правен спор. Уставът на Дружеството не предвижда ограничения относно броя или размера на 
имотите, които то може да придобива или процентния дял от нетните приходи, които могат да 
бъдат инвестирани в един имот. 

Освен това, Дружеството може да инвестира временно свободните си средства в: 

• ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и/ или в банкови 
депозити – без ограничения;  

• ипотечни облигации, издадени по реда и при условията на Закона за ипотечните 
облигации – до 10 на сто от активите на Дружеството. 

Уставът на Дружеството позволява то да инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо 
дружество. 

6.2.3.3. Инвестиционни решения 

За постигане на инвестиционните си цели и при вземането на инвестиционни решения, 
Съветът на директорите на Дружеството, подпомогнат от експертния опит на обслужващото 
дружество, разгледа възможността за придобиване на недвижим имот само след като е 
направена оценка на всички съществени фактори, включително: финансова стабилност на 
основните наематели, местоположение на имота, възможност за евентуално развитие и 
преустройство, потенциал за генериране на доход, перспективи за нарастване на цената на 
имота, ликвидност, данъчни съображения. При всички случаи, доколкото е целесъобразно, 
Дружеството ще се старае да инвестира в диверсифициран портфейл от имоти от гледна точка 
на географско разположение, вид и предназначение на имота, и индустриална принадлежност 
на наемателите. 
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6.2.3.4. Инвестиционни ограничения 

При извършване дейността си „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ се съобразява с 
ограниченията заложени в Устава му и нормативно регламентирани в ЗДСИЦ, а именно: 

По отношение на сделките: 

• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да извършва други сделки извън тези 
свързани с предмета му на дейност описани в чл. 7, ал. 1 от Устава на дружеството. 

По отношение на придобиваните имоти: 

• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да придобива недвижими имоти и/или 
вещни права върху такива имоти, които не се намират на територията на Р. България 
и/или към момента на придобиването им от дружеството са предмет на правен спор. 

• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да придобива недвижими имоти на цени 
значително по-високи и да продава недвижими имоти на цени - значително по-ниски от 
направената оценка от един или повече експерти с квалификация и опит в тази област, 
които (експерти) отговарят на условията по чл. 19, ал. 2 от ЗДСИЦ, освен при 
изключителни обстоятелства. В този случай лицата, които управляват и представляват 
дружеството, трябва да обяснят действията си в следващия периодичен отчет на 
дружеството. 

По отношение обезпечаването на задължения и ползването на кредити: 

• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да обезпечава чужди задължения или да 
предоставя заеми. 

• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да взема банкови кредити за погасяване на 
лихвени задължения в размер по-голям от 20 на сто от балансовата стойност на 
активите, ако кредитът е за срок повече от 12 месеца. 

По отношение придобиването на дялови участия: 

• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да инвестира повече от 10 на сто от 
капитала си в обслужващо дружество. 

• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да придобива дялови участия в други 
дружества, освен в случаите предвидени по Устава на дружеството. 

• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да участва на капиталовия пазар, като 
инвестира в активи, различни от тези по чл. 12 и 13 от Устава си, или да извършва 
обратно изкупуване по реда на чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа (ЗППЦК). 

По отношение преобразуването на дружеството: 

• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да се преобразува в друг вид търговско 
дружество, както и да променя предмета си на дейност. 

По отношение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ: 

• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да увеличава капитала си чрез превръщане 
на част от печалбата в капитал. 

• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да издава привилегировани акции, даващи 
право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. 
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• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да намалява капитала си чрез принудително 
обезсилване на акции. 

По отношение на годишната печалба: 

• „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не може да разпределя като дивидент по-малко от 
90 на сто от печалбата за съответната финансова година, изчислена съгласно чл. 10, ал. 3  от 
ЗДСИЦ. 

6.2.3.5. Целеви пазарни сегменти и описание на изискванията към активите – обект на 
секюритизация 

Дружеството е насочило дейността си към няколко основни пазарни сегмента. 

След първоначалното формиране на портфейла на Дружеството, активите му са  разделени на 
подсектори, съгласно класификацията им от пазара на недвижими имоти при спазване на 
следните ограничения: 

 Имоти      Максимално допустим  

        дял от активите 

 Хотели ..................................................................... от 0% до 99% 

 Офис площи .............................................................  от 0% до 90% 

 Търговски площи .................................................... от 0% до 90% 

 Жилищни имоти ..................................................... от 0% до 90% 

 Имоти в регулация ................................................. от 0% до 70% 

 Имоти извън регулация ......................................... от 0% до 50% 

 Земеделски земи и гори .........................................  от 0% до 50% 

Офис площи: сгради и помещения с предназначение извършване на административна 
дейност. 

Търговски площи: имоти и помещения, използвани за търговия на дребно. В тази категория 
влизат всички магазини за продажба на потребителски стоки, супермаркети и хипермаркети и 
прилежащи към тях паркинги и гаражи, изградени с цел акумулиране на доход. 

Жилищни имоти: сгради за колективно обитаване, отделни апартаменти в тях и 
еднофамилни къщи. 

Приоритетните целеви пазарни сегменти, към които дружеството се е ориентирало са 
жилищни сгради в курортни комплекси, хотели и апартаментни къщи (apartment 
houses)(жилищни сгради, които предлагат под наем апартаменти с частично хотелско 
обслужване) на територията на страната. 

Съгласно Устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, Дружеството може да придобива за 
секюритизация нови недвижими имоти при спазване на изискванията на закона. Уставът на 
Дружеството не предвижда условия, предпоставки и ограничения за придобиването на нови 
имоти извън законово регламентираните. При придобиването на нови активи Дружеството се 
ръководи от приоритетите на инвестиционната си политика и степента на съответствие на 
актива с изискванията към активите от конкретния целеви пазарен сегмент. 

6.3. ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ 
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6.3.1. Инвестиционен портфейл на Дружеството 

Към  31.12.2012 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ  включва  
проекти в  различни класове имоти. Очакваната разгърната застроена площ (РЗП) на всички 
проекти на Дружеството е приблизително 386 хил.кв.м. В следствие на  рязко променените 
пазарни условия в последните четири години, Дружеството възприе консервативен подход 
при развитието на проектите в значителна част от пазарните сегменти. При активизиране на 
потребителското търсене в тези сегменти „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ има готовност да 
стартира изграждането им в много кратки срокове.    

Инвестициите и проектите на дружеството към 31.12.2012 г. са представени в следната 
таблица.  

Инвестиции и проекти на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ  към 31.12.2012 г. 

 РЗП 

 (кв.м.) 

 Общо  към 31.12.2012 

Санта Марина Ваканционни апартаменти и 
търговски площи

2005-2016          126 338       172 205 000           133 827 000 

Св. Иван Рилски Ваканционни апартаменти и 
хотел

2006-2008            20 602         23 049 000             23 021 000 

Марина Хил Жилищна сграда и хотел 2006-2012 9 038            9 679 000         9 605 000              

Малинова долина Жилищни комплекси от затворен 
тип

2008-t.b.c.*            32 265         41 170 000             11 397 000 

София Жилищен комплекс от затворен 
тип

2008- t.b.c.            50 000         50 850 000               6 562 000 

Рила Лейк Ризорт Ваканционни апартаменти и 
апартаментен хотел

2008-t.b.c.              6 000         10 133 000               3 338 000 

Сапарева баня Уелнес и СПА 2009- t.b.c.          100 000         87 000 000               5 950 000 

Созопол Ваканционни апартаменти 2008-t.b.c.            10 000         11 984 000               1 716 000 

Сандански Жилищен комплекс от затворен 
тип

2008- t.b.c.            18 000         20 189 000               1 412 000 

Тракия Търговски парк 2008-t.b.c.*            14 000         18 200 000               7 788 000 

ОБЩО: 386 243        444 459 000     204 616 000          

Проект Вид Инвестиционен 
период

 Инвестиции 

 (в лева, без ДДС) 

 

                                                                                                          *t.b.c. – ще бъде потвърдено  

 

Структура на инвестициите на Дружеството към 31.12.2012 г. 

64%

11%

2%

3%

5%
6%

4% 5%

Санта Марина Св. Иван Рилски

Рила Лейк Ризорт Сапарева баня

Марина Хил Малинова долина

Търговски парк - Тракия Други 

По проекти
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64%
13%

11%

9% 3%

Ваканционни апартаменти Жилищни сгради

Търговски площи Хотели

Уелнес и СПА

По пазарни сегменти

 
 

70 %

13 %

4 %

9 % 4 %

Българско Черноморско крайбрежие Водещи ски курорти 

Балнеоложки и спа центрове гр.София  

гр.Пловдив

По местонахождение 

 
Диверсификацията на портфейла на дружеството е свързана с инвестирането в имоти с 
различно географско разположение.  Към настоящият момент портфейлът на дружеството 
е формиран от недвижими имоти от следните типове: луксозни апартаментни комплекси и 
търговски площи в курортни комплекси и хотели в перспективни райони на територията на 
България, както следва:  

• Българско Черноморско крайбрежие (вак. селище „Санта Марина”, гр. Созопол, 
(64%), комплекс „Марина Хил” гр. Черноморец (5%),  апартаменти, гр. Созопол (1%)  - общо 
70%   

• водещи ски курорти – „Св. Иван Рилски”, гр. Банско (11%) и „Рила Лейк Ризорт”, 
Паничище, съответно 2%  - общо 13%; 

• балнеоложки и СПА центрове – гр. Сапарева баня 3% и гр. Сандански - 1%;  
• големите градове на страната – гр. София и гр. Пловдив – съответно 9 и 4%.  

6.3.2. Описание на по-важните инвестиции на Дружеството към 31.12.2012 г. 

6.3.2.1. Ваканционно селище  „Санта Марина”. 

Ваканционно селище  „Санта Марина” е разположено в района на Бургаския залив на 32 км. 
южно от град Бургас. То има североизточна ориентация, а южните и западните части са 
разположени в гористата местност „Света Марина”. Акцент в концепцията й са услугите и 
комфортът.  
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„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ инвестира във ваканционно селище „Санта Марина” в 
следните основни направления:  

• закупуване на право на строеж и строителство; 

• закупуване на обекти изградени до етап „груб строеж” и строителство; 

• закупуване на обекти в завършен вид; 

• закупуване на земя и строителство на апартаменти. 

В таблиците по-долу е представена подробна информация за отделните етапи на ваканционно 
селище „Санта Марина, както и за извършените от Дружеството инвестиции и бъдещите 
такива по години. 

Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4
Инвестиционен период 2005-2008 2006-2008 2007-2014 2008-2016 Общо:
Обща РЗП кв.м. 20 992   15 026   70 732   19 500   126 250   
Луксозни апартаменти за продажба – РЗП кв.м. 18 329 13 940 64 178 19 500 115 947   
Луксозни апартаменти за продажба 
(% от общата РЗП)

87% 93% 91% 100% 92%

Търговски площи  - РЗП кв.м. 2 663 1 086 6 554 - 10 303
Търговски площи  (% от общата РЗП) 13% 7% 9% 0% 8%  

Етап 1 на Ваканционно селище „Санта Марина” –  апартаменти за продажба 

 

2005 2006 2007 2008
Инвестиция в СМР, % 2% 95% 1% 2%
Завършени през годината кв.м. РЗП 400 10 000 7 929 -
Инвестиция в СМР (в лв. без ДДС)  - 
апартаменти 

0 19 100 000 929 400 357 000
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РЗП– апартаменти 18 329
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 20 386 400

Придобити парцели 0
Себестойност на парцели 
(в лв. без ДДС)

0

Обща стойност на инвестицията 
(лв. без ДДС)

20 386 400

 

98%

2%

Структура на продажбите към 31.12.2012 г. 
Санта Марина, Етап 1

Продадени по договор Остават за продажба
 

• Етап 1 на ваканционно селище „Санта Марина” – Търговски площи 

 

� Два ресторанта 

� Лоби бар  

� Пул бар 

� Супермаркет 

� Офис площи 

� Басейни и солариум 

� Магазини 

Търговски площи 2006 2007 2008
Завършени през годината кв.м. РЗП 2 663   264   

Инвестиция в СМР (в лв. без ДДС) 4 154 000 320 000   402 000   

Инвестиция в оборудване 
(в лв. без ДДС)

421 000   131 000   186 000   
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РЗП – Търговски площи 2 633
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 4 556 000   
Придобити парцели 0
Себестойност на парцели (в лв. без ДДС) 0
Инвестиция в оборудване (в лв. без ДДС) 738 000
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 5 294 000    

РЗП – Магазини и складове 264
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 320 000
Придобити парцели 0
Себестойност на парцели (в лв. без ДДС) 0
Инвестиция в оборудване (в лв. без ДДС) 0
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 320 000  

• Етап 2 на ваканционно селище „Санта Марина” – Апартаменти за продажба 

 

2006 2007 2008
Инвестиция в СМР % 59% 41% 0%
Завършени през годината кв.м. РЗП 0 10 942 3 000
Инвестиция в СМР (в лв. без ДДС) 10 492 000 7 025 000 182 000  

РЗП - апартаменти 13 942
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС 17 699 000
Придобити парцели 0
Себестойност на парцели (в лв. без ДДС) 0
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 17 699 000  

 

97%

3%

Структура на продажбите към 31.12.2012 г.
Санта Марина, Етап 2

Продадени по договор Остават за продажба
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• Етап 2  на ваканционно селище „Санта Марина” – Търговски площи 

 

� Пицария  

� Фитнес и Спа център 

� Офис площи  

�  Басейни 

Търговски площи 2006 2007 2008
Инвестиция в СМР % 45% 20% 35%
Завършени през годината кв.м. РЗП 0 1 086
Цена на кв.м.СМР (в лв. без ДДС) 2 415 2 415 2 415
Инвестиция в СМР (в лв. без ДДС) 1 200 000 514 000 39 800
Разходи за придобиване         50 921    
Довършителни работи       818 469    
Инвестиция в оборудване (в лв. без ДДС) 0 0 227 879  

РЗП – търговски площи 1 086
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 1 753 800
Разходи за придобиване 50 921
Довършителни работи 818 469
Инвестиция в оборудване (в лв. без ДДС) 227 879
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 2 851 069  

• Етап 3 на ваканционно селище „Санта Марина” – Апартаменти за продажба 

 

 



ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ – ОБЛИГАЦИИ, С ЕМИТЕНТ „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 

 

 31

 Апартаменти за продажба 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Инвестииця в СМР, % 8.0% 31.0% 11.5% 10.0% 11.5% 13.0% 6.0% 9.0%
Завършени през год.   кв.м. РЗП 0 18 460 10 500 7 230 9 210 9 572 2 906 6 300
Инвестиция в СМР (в лв. без ДДС) 6 440 000 23 591 000 8 720 000 7 900 000 8 720 000 9 780 000 4 200 000 6 600 000  

РЗП– апартаменти 64 178
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 75 951 000
Парцели – кв.м. 61 765
Себестойност на парцели (в лв. без ДДС) 12 592 000
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 88 543 000  

 

84%

16%

Структура на продажбите към 31.12.2012 г. 
Санта Марина, Етап 3

Продадени по договор Остават за продажба
 

• Етап 3  на ваканционно селище „Санта Марина” – Търговски и развлекателни площи 

 

� Конферентен център  

� Медицински център 

� Интернет клуб-кафе 

� Кафе-сладкарница 

� Спортен клуб 

� Три басейна и солариум 

� Многофункционален детски център 

� Два ресторанта 

� Супермаркет 

� Открити и закрити барове 

� Спа център 
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 Търговски площи 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Завършени през год. кв.м. РЗП 0 1 376 280 774 650 296 3 178
Инвестиция в СМР (в хил. лв. без ДДС) 1 947 796 256 905 379 260 1 285 753 889 190 1 674 000 1 693 000
Оборудване (в лв. без ДДС) 154 442 19 338 866 000  

РЗП – търговски площи 6 554
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 8 125 904
Себестойност на парцели (в лв. без ДДС) 1 415 000
Оборудване (в лв. без ДДС) 1 039 780
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 10 580 684  

РЗП – търговски площи (Готови) 3 079
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 4 758 904

в т.ч. Басейн 396 000

Себестойност на парцели (в лв. без ДДС) 804 000
Инвестиция в оборудване (в лв. без ДДС) 173 780
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 5 736 684  

Търговски площи, предстоящи за изграждане  

РЗП-Търговски площи (предстоящи за изграждане) 3 474

Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 3 367 000
Себестойност на парцели (в лв. без ДДС) 611 000
Оборудване (в лв. без ДДС) 866 000
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 4 844 000  

• Етап 4  на ваканционно селище „Санта Марина” – апартаменти за продажба 

РЗП– апартаменти 19 500
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 22 883 200
Парцели – кв.м. 28 141
Себестойност на парцели (в лв. без ДДС) 3 619 000
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 26 502 200  

6.3.2.2. Ваканционен комплекс „Св. Иван Рилски”, гр. Банско 

„Св. Иван Рилски Хотел, СПА и Апартаменти” е целогодишен комплекс, разположен в 
местността „Свети Иван”, в близост до ски пистите и очарователния център на град Банско. 
От него се откриват прекрасните гледки към планините Пирин, Рила и Родопите. Жилищните 
сгради имат разрешение за ползване от 20 февруари 2007 г., а хотелът  - от месец февруари 
2008 г. В края на 2009 година, хотелът е отличен с годишна награда Българската хотелиерска 
и ресторантьорска асоциация (БХРА) в категорията най-добър четири звезден ваканционен 
хотел.  
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• Ваканционен комплекс „Св. Иван Рилски” – Апартаменти за продажба 

Апартаменти 2006 2007 2008
Инвестиция в СМР % 91% 6% 3%
Завършени през годината кв.м. РЗП          7 395             -  -
Цена на кв.м.СМР (в лв. без ДДС) 918 918 918
Инвестиция в СМР (в лв. без ДДС) 6 193 000 388 000 208 000  

РЗП – апартаменти 7 395
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 6 789 000
Себестойност на парцели (в лв. без ДДС) 0
Стойност на обзавеждане 1 092 000
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 7 881 000  

61%

39%

Структура на продажбите към 31.12.2012 г. 
Св. Иван Рилски

Продадени по договор Остават за продажба
 

• Ваканционен комплекс „Св. Иван Рилски” – Хотел 

 

� Два ресторанта  

� Две конферентни зали 

� Закрит плувен басейн  

� Фитнес и Спа  

� Лоби бар  

� Ски гардероб  

� Механа  
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Хотел 2006 2007 2008
Инвестиция в СМР % 89% 1% 10%
Завършени през годината кв.м. РЗП - 13 237
Цена на кв.м (в лв. без ДДС) 957 957 957
Стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 13 548 000 170 400 1 450 000  

РЗП – Хотел 13 237
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 12 664 000
Придобити парцели 0
Себестойност на парцели (в лв. без ДДС) 0
Инвестиция в оборудване (в лв. без ДДС) 2 504 000
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 15 168 000  

6.3.2.3. Марина Хил – Черноморец  

„Марина Хил” е напълно завършен целогодишен комплекс, разположен в сърцето на град 
Черноморец. Комплексът се състои от две сгради – почивна и жилищна с общо дворно 
пространство на площ от 3 845 кв.м. Проектът е напълно завършен и отдаден за ползване, и е 
изгражден външен басейн и спортно-развлекателна зона. Комплексът разполага също така с 
подземни гаражи, кафе бар и ресторант. „Марина Хил” се управлява от „ФеърПлей Пропъртис 
Мениджмънт” ЕООД, което е основен фактор за високото качество на поддръжка. Общата 
площ на парцела е 4 175 кв. метра, а разгъната застроена площ на почивната база - 3 150 кв.м. 

 

Почивната база разполага с: 

� 39 стаи и 8 апартамента 

� Бар  

� Ресторант  

Почивна база 2006 2007 2008
Инвестиция в СМР % 44% 46% 10%
Завършени през годината кв.м. РЗП 0 Функционираща
Цена на кв.м.СМР (в лв. без ДДС) 522 522
Инвестиция в СМР (в лв. без ДДС) 1 356 000 1 433 000 328 000
Инвестиция в оборудване (в лв. без ДДС) - 83 000 49 000  

РЗП – Почивна база 3 150
Обща стойност на закупена сграда, вкл.стойността на
извършения ремонт (в лв. без ДДС)

2 622 000 

Придобит парцел 2 875 кв. м.  (в лв. без ДДС) 495 000

Инвестиция в оборудване (в лв. без ДДС) 132 000
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 3 249 000  
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6.3.2.4. Марина Хил  - жилищна сграда в Черноморец. 

 

Жилищната сграда включва: 

� 67 Апартамента  

� Подземен паркинг 

� Външен басейн и развлекателна зона 

Жилищна сграда 2007 2008 2009 2012
Инвестиция в СМР % 19% 39% 40% 2%
Завършени през годината кв.м. РЗП 5 888
Инвестиция в парцел (в лв. без ДДС) 212 000
Инвестиция в СМР (в лв. без ДДС) 1 142 000 2 312 450 2 369 000 162 280
Обзавеждане  (в лв. без ДДС) 158 000

Общо 1 354 000 2 312 450 2 527 000 162 280  

РЗП – Жилищна сграда 5 888
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 5 985 730
Придобит парцел   1,300 кв. м. (в лв.) 212 000
Обзавеждане (в лв. без ДДС) 158 000
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 6 355 730  

 

39%

61%

Продадени по договор Остават за продажба

Структура на продажбите към 31.12.2012 г. 
Марина Хил

 

6.3.2.5. Комплекс „Рила Лейк Ризорт”, Паничище 

През 2007 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ започна реализацията на нов проект за 
изграждане на комплекс от хотел и апартаменти в курорта Паничище. След спечелването на 
конкурс за продажба на недвижим имот частна общинска собственост на Община Сапарева 
Баня, компанията придоби поземлен имот с площ 25 611 кв. м. и цена 2 561 100 лв. Във връзка 
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с реализацията на проекта Дружеството е разработило специален „План за възстановяване и 
опазване на околната среда” и „План за инвестиция с инфраструктурно значение за община 
Сапарева баня”. 

    2008-t.b.c.*
6 000

Ваканционни апартаменти за продажба 5 000
% от общата РЗП 83%
Апартаментен хотел 1 000
% от общата РЗП 17%

Инвестиционен период
Обща РЗП кв.м.
РЗП –кв.м.,вкл.:

 

• Рила Лейк Ризорт Жилищна част – Вила 1 

Жилищната част на комплекс „Рила Лейк Ризорт” се състои от Вили тип “apartment houses”. 
Архитектурната концепция на тази част от селището предлага съвременни инженерни 
решения в съчетание с  типичната планинска архитектура на България. Всички апартаменти 
имат прекрасна гледка към планината и близкото езеро.  

Вила 1 е на пет етажа и разполага с 15 различни по площ и функционалност апартаменти. При 
реализирането на сградата се обръща голямо внимание на екологичните материали, запазващи 
естествената среда и природа.  

 

Вила 1 разполага с: 

� Лоби бар и камина 

� Туристическа дневна  

� Ски гардероб  

� Голяма тераса с гледка  

� Апартамент с достъп за хора в неравностойно положение  

• Рила Лейк Ризорт -  хотелска част 
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Ще разполага с:  

� Ресторант  

� Конферентна зала 

� Закрит плувен басейн  

� Фитнес и Спа  

� Ски гардероб  

� Tаверна 

� Лоби бар 

РЗП 6 000
Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) 6 757 000
Себестойност на парцели (в лв. без ДДС) 2 666 000
Оборудване (в лв. без ДДС) 645 000
Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 10 068 000  

6.3.2.6. Медицински СПА център с жилищна част – Сапарева баня 

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ проектира създаването в Сапарева баня на медицински 
СПА и уелнес център, заедно с вилно селище и подходящата инфраструктура на площ от 
около 85 000 кв.м. 

Основни показатели на проект за медицински СПА и уелнес комплекс: 

� Максимална площ на застрояване - 25 500 кв. м 

� Потенциална РЗП - 100 000 кв. м 

� Средна височина на застрояване - 12м. 

� Средна етажност  - 4 

� Проектна стойност - 87 000 000 лв. (без ДДС) 

6.3.2.7. Мултифункционален комплекс в София  

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ работи по концепцията на комплекса. Предвижда се той да 
бъде изграден на два етапа. Комплексът ще се състои от жилищни сгради с търговска част, с 
адекватен брой паркоместа и инфраструктура, осигуряваща директен достъп до ул. „Проф. д-р 
Иван Странски” в Студентски град София. Допълнителна информация ще бъде обявена в 
процеса на проектиране на сградите. 
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Малинова долина Етап 1
Площ на парцела – кв.м. 4 100
Очаквана РЗП – кв.м. 17 500
Очаквана стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 22 200 000  

Малинова долина Етап 2
Площ на парцела – кв.м. 4 500
Очаквана РЗП – кв.м. 14 765
Очаквана стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) 18 970 000  

6.3.2.8. Търговски  комплекс „Тракия”- Пловдив 

Проектът предвижда изграждането на търговски парк в жилищния комплекс „Тракия” в 
гр.Пловдив. Идеята е този комплекс да бъде знаков за района и предвид добрата му видимост и 
достъпност от всички страни да го превърне в притегателно място за жителите на най-големия 
жилищен квартал в гр.Пловдив. 

 

Основни параметри на парцела
Площ на парцела – кв.м. 22 067
Плътност на застрояване (%) 50
Максимална застроена площ по терена – кв.м. 11 033
Озеленена площ по терена ( %) 30
Площ на супермаркета и прилежаща инфраструктура в кв.м 7 812
Супермаркет РЗП – кв.м 1890
Площ на хипермаркета и прилежаща инфраструктура в кв.м 14 255
Хипермаркет РЗП – кв.м 6 000  

Предподставките за успех, освен добрата транспортна достъпност и видимостта на имота, са 
концентрацията на други търговски обекти в непосредствена близост и изградената 
инфраструктура. Паркът ще се състои от два големи търговски обекта - супермаркет за 
хранителни стоки и нехранителен магазин. Първата фаза на проекта стартира с продажбата на 
отстъпено право на строж за изграждането на супермаркет с площ от 1890 кв.м на немската 
верига „Лидл”. През ноември 2010 сградата получи разрешение за ползване и първия 
супермаркет на „Лидл” в Пловдив отвори врати за клиенти на 25 ноември. 
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Във втората фаза на търговския парк „Тракия” се водят преговори да бъде изграден  магазин за 
спортни стоки и облекло, с обща площ от 6 000 кв.м., който може да се реализира на два етапа. 
Очакваната стойност на втората фаза е 10,6 млн. лв. (без ДДС). 

Дружеството не изключва и продажба на проекта преди неговота цялостно изграждане. 

6.3.3. Оценка на недвижимите имоти на Дружеството 

Забележка:  

Феърплей Пропъртис АДСИЦ отчита като инвестиционни имоти съгласно МСС 40 земи и/или 
сгради, и/или части от сгради, които се държат с цел получаване на приходи от наем.  

Имот, който се изгражда или разработва за бъдещо използване като инвестиционен имот също 
се отчита като инвестиционен имот. 

Придобитите от Дружеството земи, върху които ще се изграждат сгради, които отговарят на 
условията за инвестиционни имоти, се представят в баланса като инвестиционни имоти по 
тяхната справедлива стойност. 

След първоначалното признаване инвестиционните имоти се отчитат по модела на 
справедливата стоиност. 

Дружеството  разделя инвестиционните имоти на три  основни групи 

- Завършени инвестиционни имоти 

- Имоти в процес на изграждане 

- Имоти държани с цел продажба. 

В зависимост от тази класификация завършените инвестиционите  имоти и тези, които са в 
процес на изграждане се отчитат по справедлива стойност , а имотите държани с цел продажба 
по цена на придобиване, която включва и разходите по сделката за придобиване съгласно 
МСС40. 

Останалите активи, които не са класифицирани като инвестиционни имоти, дружеството 
отчита по цена на придобиване, като се ръководи от следните  принципи за тяхната 
класификация: 

Когато са налице едновременно следните условия: 

− дружеството придобива земя, върху която ще се изграждат сгради (апартаменти), 
чиито стойности ще се възстановят предимно чрез продажба; и 

− балансовата стойност на земята ще се възстанови предимно чрез нейната продажба 
или чрез продажбата на правото на строеж върху нея, заедно с продажбата на изградените 
върху нея сгради; 

Дружеството представя тази земя в баланса като текущ актив (“Незавършено производство” 
или “Продукция”) – елемент на себестойността на изграждащата се или построена вече сграда. 
Като елемент на себестойността земята се представя по нейната цена на придобиване. 

Като “Продукция” в баланса се посочва себестойността на изградените от Дружеството 
недвижими имоти /апартаменти/, чиято стойност ще се възстанови чрез продажба. 

В следващите таблици са представени притежаваните от „ФеърПлей Пропърти АДИСЦ” 

имоти в зависимот от начина им на отчитане към датата на Проспекта: 
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Нетекущи активи 

 Завършени инвестиционни имоти  РЗП/кв.м метод на отчитане
Хотел Банско 13 237     справедлива стойност
сграда с.Черноморец 3 150       справедлива стойност
Земя с.Черноморец справедлива стойност
Търговски комплекс етап 1 2 663       справедлива стойност
Търговски комплекс етап 2 1 086       справедлива стойност
Търговски комплекс етап 3 справедлива стойност
Търговско обслужващи сгради - Басейн 4 - Санта Марина 605          справедлива стойност
Търговски площи Санта Марина етап 1 264          справедлива стойност
Търговски площи Санта Марина етап 3 2 447       справедлива стойност
Общо 23 452     

Инвестиционни имоти в процес на изграждане  РЗП/кв.м 
Земя гр. Созопол 3 321       справедлива стойност
Земя с.Паничище 12 806     справедлива стойност
Общо 16 127     
Инвестиционни имоти държани с цел препродажба  РЗП/кв.м 
Земя гр.Пловдив 14 042     цена на придобиване
Земя гр.София Малинова долина 4 104       цена на придобиване
Общо 18 146     

Текущи активи 

Продукция  РЗП/кв.м метод на отчитане 
Апартаменти Банско 3 250        цена на придобиване
Апартаменти Санта Марина етап 1.2 728           цена на придобиване
Апартаменти Санта Марина етап 3 10 773      цена на придобиване
Апартаменти  Марина Хил Черноморец 4 016        цена на придобиване
Общо 18 767       

Незавършено производство  земя /кв.м метод на отчитане 
Проект Санта Марина етап 3 5 966        цена на придобиване
Проект Санта Марина етап 4 22 541      цена на придобиване
Проект с.Паничище 12 806      цена на придобиване
Проект м.Мисаря 11 242      цена на придобиване
Проект гр.София Малинова долина 4 563        цена на придобиване
Проект гр.София 53 199      цена на придобиване
Проект гр.Сандански 17 083      цена на придобиване
Проект гр.Сапарева баня 86 885      цена на придобиване
Общо 214 285     

В изпълнение на чл. 20 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, 
Дружеството е извършило последна оценка на придобитите имоти към 31.12.2012 г. 

6.3.3.1. Оценка на недвижими имоти, които са отдадени за ползване срещу заплащане: 

Хотелски комплекс във ваканционно селище „Свети Иван Рилски”  

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

06.12.2012 г. 

Дата, на която е извършена оценката 07.12.2012 г. 

Необходими за целите на оценката данни Хотелски комплекс във ваканционно селище 
„Свети Иван Рилски”, построен в имот 
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пл.№089021 в местността „Свети Иван”, гр. 
Банско със ЗП 1 949.05 кв. м., и обща РЗП 
13 237.45 кв. м.; 

Година на въвеждане в експлоатацията на 
сградата – 2008 г.; 

Правни документи - нотариални актове, скици с 
виза за проектиране; 

Сравними оферти за продажба и наемни цени на 
подобни недвижими имоти в района на 
оценявания обект; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

вещна стойност; приходна стойност; пазарни 
аналози; ликвидна стойност; 

Оценка по метода на вещната стойност – 
10% тегло 

10 660 620 лева 

Оценка по метода на приходната 
стойност – 40% тегло 

12 050 150 лева 

Оценка по метода на пазарните аналози – 
50% тегло 

16 063 960 лева 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

13 918 100 лева 

Оценка по метода на ликвидната 
стойност 

11 134 480 лева 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 13 918 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценявания имот (хотели) са в интервала от 1000 
EUR/кв.м. до 1136 EUR/кв.м. или средно 1027.2 
EUR/кв.м. 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти (ресторанти и механи, 
спортни и спа центрове, конферентни зали) са в 
интервала от 501.44 EUR/кв.м. до 1800 EUR/кв.м. 
или средно  936.46 EUR/кв.м. 

Масивна четириетажна сграда с общежитие и стол, находяща се в гр. Черноморец, Община 

Созопол, в УПИ I-514, 515, 516, 523, 524 от кв. 55 

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

31.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 31.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни Масивна четириетажна сграда с общежитие и 
стол, находяща се в гр. Черноморец, Община 
Созопол, в УПИ I-514, 515, 516, 523, 524 от кв. 55 
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с РЗП 3 147 кв.м.; 

Година на въвеждане в експлоатацията на 
сградата – 1986 г.; 

Правни документи - нотариални актове за 
покупко-продажба на недвижимите имоти, скица 
на парцела, виза за проучване и проектиране, 
разрешение за строеж, удостоверение за 
въвеждане в експлоатация на строеж, скица от 
СГКК гр. Бургас, заповед на кмета на Община 
Созопол; 

Сравними оферти за продажба на подобни 
недвижими имоти в района на оценявания обект; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози 2 812 000 лева 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

2 812 000 лева 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност:  

земя – 389 хил. лева; 

сграда – 2 422 хил. лева; 

общо – 2 811 хил. лева. 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценявания имоти за определяне пазарната 
стойност на земята са в интервала от 95 EUR/кв.м. 
до 124 EUR/кв.м. или средно 109 EUR/кв.м. 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти за определяне пазарната 
стойност на сградата са в интервала от 406 
EUR/кв.м. до 502 EUR/кв.м. или средно  457 
EUR/кв.м. 

Офиси, търговски обекти и складове, находящи се във Вилно селище „Санта Марина” – етап 

І, ІІ и ІІІ, в гр. Созопол, изградени в парцел І-35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028, парцел 

ХХV-35004, 35005, 35031, 35001, 35023, 35008, 35009, 35021, 35085, 35024, 35006, 35018 и 

парцел VІІ-35014, местност „Света Марина” 

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

31.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 31.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни Недвижими имоти - офиси, търговски обекти и 
складове, находящи се във Вилно селище „Санта 
Марина” – етап І, ІІ и ІІІ, в гр. Созопол, изградени 
в парцел І-35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 
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35028, парцел ХХV-35004, 35005, 35031, 35001, 
35023, 35008, 35009, 35021, 35085, 35024, 35006, 
35018 и парцел VІІ-35014, местност „Света 
Марина” с обща площ на имотите 2 710.88 кв. м. 

Година на въвеждане в експлоатацията на 
сградите: Сградите от етап I и II, в които са 
разположени оценяваните обекти, са въведени в 
експлоатация през 2006 г.; Сградите от етап III, в 
които са разположени оценяваните обекти, са 
въведени в експлоатация през 2008 – 2012 г.; 

Правни документи - скица на дворното място, 
ситуационно решение, удостоверения за 
въвеждане в експлоатация, таблици за 
ценообразуване, скици на имотите, удостоверения 
от агенция по вписванията, данъчни оценки; 

Сравними оферти за продажба и наемни цени на 
подобни недвижими имоти в района на 
оценяваните обекти; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози 3 757 060 лева 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

 3 757 060 лева 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 3 757 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти са в интервала от 730 
EUR/кв.м. до 1387.04 EUR/кв.м. или средно  
1139.41 EUR/кв.м. 

Открити плувни басейни с прилежащо пространство и търговско обслужващи сгради, 

находящи се във ваканционно селище „Санта Марина”, изградени в парцел І-35029, 35050, 

35026, 35027, 35025, 35028 и парцел ХХV-35004, 35005, 35031, 35001, 35023, 35008, 35009, 

35021, 35085, 35024, 35006, 35018 м. „Света Марина”, в гр. Созопол, Област Бургас 

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

23.11.2012 г. 

Дата, на която е извършена оценката 23.11.2012 г. 

Необходими за целите на оценката 
данни 

Недвижими имоти - открити плувни басейни с 
прилежащо пространство и търговско 
обслужващи сгради, находящи се във 
ваканционно селище „Санта Марина”, 
изградени в парцел І-35029, 35050, 35026, 
35027, 35025, 35028 и парцел ХХV-35004, 
35005, 35031, 35001, 35023, 35008, 35009, 35021, 
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35085, 35024, 35006, 35018 м. „Света Марина”, в 
гр. Созопол, Област Бургас с РЗП 10 764 кв.м. 

Година на въвеждане в експлоатацията на 
сградите: Обект „Открит плувен басейн, 
прилежащо пространство и търговско 
обслужващи сгради – Етап I” е въведен в 
експлоатация 2006 г.; Обект „Открит плувен 
басейн №2, прилежащо пространство и 
търговско обслужващи сгради – Етап II” е 
въведен в експлоатация 2008 г.; Обект „Открит 
плувен басейн №3, открит бар и инсталационни 
помещения с прилежащо пространство - Етап 
II” е въведен в експлоатация 2009 г.; Обект 
„Открит плувен басейн №4, с прилежащо 
пространство и търговско обслужващи сгради - 
Етап III” е въведен в експлоатация на два етапа 
съответно 2011 г. и 2012 г.; 

Правни документи - нотариални актове за 
собственост на земята, нотариални актове за 
покупко-продажба на недвижими имоти, 
удостоверения за въвеждане в експлоатация на 
басейни №№ 1, 2, 3 и 4, скици на имотите, 
скица на вилното селище, архитектурни проекти 
и записки; 

Сравними оферти за продажба и наемни цени на 
подобни недвижими имоти в района на 
оценяваните обекти; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

капитализирани (бъдещи парични) приходи 

Оценка по метода на капитализираните 
(бъдещи парични) приходи 

6 874 460 лева 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

6 874 460 лева 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 6 874 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти са в интервала от 41.67 
EUR/кв.м. до 73.68 EUR/кв.м. или средно  52.40 
EUR/кв.м. 

6.3.3.2. Оценка на недвижими имоти, които не са отдадени за ползване срещу заплащане: 

Недвижими имоти - ПИ 67800.35.82 находящ се в гр. Созопол, Област Бургас, местност 

„Света Марина” собственост на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

07.12.2012 г. 
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Дата, на която е извършена оценката 07.12.2012 г. 

Необходими за целите на оценката данни Недвижими имоти, находящи се в гр. Созопол, 

Област Бургас, местност „Света Марина” 

собственост на „ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ, а именно ПИ 67800.35.82,  с площ 3321 

кв. м. 

Правни документи - нотариални актове за 
собственост, скици на имотите; 

Сравними оферти за продажба на подобни 
недвижими имоти в района на оценяваните 
обекти; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка на УПИ по метода на пазарните 
аналози 

695 400 лева  

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

695 400 лева 

Оценка на правото на стореж по метода 
на инвестиционния проект 

557 323 лева 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на правото на стореж 

542 400 лева 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 695 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти са в интервала от 90 
EUR/кв.м. до 135 EUR/кв.м. или средно  97 
EUR/кв.м. 

Урегулиран поземлен имот IX – “за хотелски комплекс”, от квартал 5 по регулационния план 

на с. Паничище, Община Сапарева баня 

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

31.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 31.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни Урегулиран поземлен имот IX – “за хотелски 
комплекс”, от квартал 5 по регулационния план на 
с. Паничище, Община Сапарева баня с площ 
25 611 кв. м. 

Правни документи - договор за покупко-продажба 
на недвижим имот, скица на имота, виза за 
проучване и проектиране, план за застрояване, 
разрешение за строеж, таблици за 
ценообразуване, идеен проект за изграждане на 
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хотелски комплекс; 

Сравними оферти за продажба на подобни 
недвижими имоти в района на оценявания обект; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози 3 383 500 лева; 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

3 383 500 лева (крайна оценка на УПИ IX – “за 
хотелски комплекс”, от квартал 5 по 
регулационния план на с.Паничище, Община 
Сапарева баня, без правото на строеж) 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 2 985 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти са в интервала от 70.26 
EUR/кв.м. до 120.26 EUR/кв.м. или средно 95.10 
EUR/кв.м. 

 

УПИ Х-540.1287 и УПИ ІІ-540.389, образувани от УПИ ІІ-общ. обслужване, от кв. 4, 

находящи се в гр. Пловдив, ЖК Тракия жил. гр. А-7,8 

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

30.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 30.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни УПИ Х-540.1287 и УПИ ІІ-540.389, образувани от 
УПИ ІІ-общ. обслужване, от кв. 4, находящи се в 
гр. Пловдив, ЖК Тракия жил. гр. А-7, 8 с площ 
съответно 8 025 кв.м. и 14 042 кв.м.  

Правни документи - нотариален акт за продажба 
на недвижим имот, скица на район Тракия-
Пловдив, нотариален акт за учредяване на право 
на строеж, скица на имота на АГКК, заповед на 
Община Пловдив, за одобряване на ПУП-ПРЗ, 
заповед  на АГКК, за одобряване на изменение на 
кадастраланата карта;  

Сравними оферти за продажба на подобни 
недвижими имоти в района на оценявания обект; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози УПИ Х-540.1287 - 160 530 лева; 

УПИ ІІ-540.389 - 4 743 550 лева; 

общо – 4 904 080 лева; 
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Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

УПИ Х-540.1287 - 160 530 лева; 

УПИ ІІ-540.389 - 4 743 550 лева; 

общо – 4 904 080 лева; 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 7 788 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти са в интервала от 130.16 
EUR/кв.м. до 260.42 EUR/кв.м. или средно 191.60 
EUR/кв.м. 

Урегулирани поземлени имоти VIII-1975, 1976 от кв. 54 и III-1976, ІІ-1975, 1972 и V-1978 от 

кв. 6, находящи се в гр. София, Район „Студентски”, местност „Малинова долина” 

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

25.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 25.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни Урегулирани поземлени имоти VIII-1975, 1976 от 
кв. 54 и III-1976, ІІ-1975, 1972 и V-1978 от кв. 6, 
находящи се в гр. София, Район „Студентски”, 
местност „Малинова долина” с обща площ от 
8 667 кв. м. 

Правни документи - нотариален акт за продажба 
на недвижими имоти, скица на оценяваните 
имоти; 

Сравними оферти за продажба на недвижими 
имоти в района на оценяваните обекти. 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози Урегулиран поземлен имот VIII-1975, 1976 от кв. 
54 (намиращ се в жилищна зона с преобладаващо 
средноетажно застрояване) – 2 804 119 лв. 

Урегулиран поземлен имот III-1976 от кв. 6 
(намиращ се в жилищна зона с преобладаващо 
комплексно застрояване) – 1 158 180 лв. 

Урегулиран поземлен имот ІІ-1975, 1972 кв. 6 
(намиращ се в жилищна зона с преобладаващо 
комплексно застрояване) – 1 123 404 лв. 

Урегулиран поземлен имот V-1978 от кв. 6 
(намиращ се в жилищна зона с преобладаващо 
комплексно застрояване) – 1 027 317 лв. 

Общо за недвижимите имоти: 6 113 019 лева; 

Оценка на справедливата пазарна 6 113 019 лева; 
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стойност на недвижимия имот 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 11 387 хил. лева 

Поземлени имоти находящи се в землището на гр. Сапарева баня, Област Кюстендил, м. 

„Коинчица”, м. „Кузни бунар” и м. „Гейзера” 

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

31.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 31.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни Поземлени имоти находящи се в землището на гр. 
Сапарева баня, Област Кюстендил, м. 
„Коинчица”, м. „Кузни бунар” и м. „Гейзера”, а 
именно Имоти №№ 24230, 24231, 24107, 
находящи се в м. „Коинчица”, Имот № 30024, 
находящ се в м. „Кузни бунар”, Имот № VI-2683, 
находящ се в м „Гейзера”с обща площ 19 400 кв. 
м. 

Правни документи - документи за собственост, 
скици на имотите; 

Сравними оферти за продажба на подобни 
недвижими имоти в района на оценяваните 
обекти; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози 5 367 017 лева; 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

5 367 017 лева; 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 5 987 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти находящи се в м. „Коинчица” 
са в интервала от 42 EUR/кв.м. до 68.18 EUR/кв.м. 
или средно 51.94 EUR/кв.м. 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти находящи се в м. „Кузни 
бунар” са в интервала от 23 EUR/кв.м. до 35.79 
EUR/кв.м. или средно 28.11 EUR/кв.м. 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти находящи се в м. „Гейзера” са 
в интервала от 68.18 EUR/кв.м. до 105.20 
EUR/кв.м. или средно 79.72 EUR/кв.м. 

Недвижими имоти, находящи се в гр. Созопол, Област Бургас, местност „Света Марина” 

собственост на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 
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Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

21.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 21.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни Недвижими имоти, находящи се в гр. Созопол, 

Област Бургас, местност „Света Марина” 

собственост на „ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ, а именно ПИ 67800.35.36, ПИ 

67800.35.16, ПИ 67800.35.12, ПИ 67800.35.32, ПИ 

67800.35.51, ПИ 67800.35.52, ПИ 67800.35.53, ПИ 

67800.35.108, ПИ 67800.35.135 и ПИ 67800.35.139 

с обща площ 28 508 кв. м. 

Правни документи - нотариални актове за 
собственост, скици на имотите; 

Сравними оферти за продажба на подобни 
недвижими имоти в района на оценяваните 
обекти; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози 4 518 800 лева 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

4 518 800 лева 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 3 577 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти са в интервала от 90 
EUR/кв.м. до 135 EUR/кв.м. или средно  111 
EUR/кв.м. 

 

Урегулиран поземлен имот I-673, 666, 667, 745, 746 с площ от 17083 кв.м., находящ се в 

местността „Соколовец”, в землището на гр. Сандански  

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

23.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 23.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни Урегулиран поземлен имот I-673, 666, 667, 745, 
746 с площ от 17083 кв.м., находящ се в 
местността „Соколовец”, в землището на гр. 
Сандански; 

Правни документи - нотариален акт за покупко-
продажба на недвижим имот, скица издадена от 
Община Сандански; 

Сравними оферти за продажба на подобни 
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недвижими имоти в района на оценявания обект; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози 603 740 лева 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

603 740 лева 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 1 446 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти са в интервала от 18.86 
EUR/кв.м. до 35 EUR/кв.м. или средно 28.63 
EUR/кв.м. 

Поземлени имоти, находящи се в гр. София, Район „Панчарево”, землището на с. Герман, м. 

„Грамадето” и м. „Бунаро” 

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

28.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 28.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни Поземлени имоти, находящи се в гр. София, 
Район „Панчарево”, землището на с. Герман, м. 
„Грамадето” и м. „Бунаро” (ПИ №008041, м. 
„Грамадето”; ПИ №000023, м. „Грамадето”; ПИ 
№008024, м. „Бунаро”; ПИ №005060, м. 
„Грамадето”; ПИ №005036, м. „Грамадето”; ПИ 
№008072, м. „Бунаро”; ПИ №005074, м. 
„Грамадето”; ПИ №008032, м. „Бунаро”; ПИ 
№008031, м. „Бунаро”; ПИ №005073, м. 
„Грамадето”; ПИ №005112, м. „Грамадето”; ПИ 
№005054, м. „Грамадето”; ПИ №005111, м. 
„Грамадето”; ПИ №005077, м. „Грамадето”; ПИ 
№005071, м. „Грамадето”; ПИ №008068, м. 
„Бунаро”) с обща площ 53 253 кв. м. 

Правни документи - документи за собственост, 
удостоверения за наследници, скици на имотите; 

Сравними оферти за продажба на недвижими 
имоти в района на оценяваните обекти. 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози 3 780 930 лева; 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

3 780 930 лева; 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 6 562 хил. лева 
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Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти (ресторанти и механи, 
спортни и спа центрове, конферентни зали) са в 
интервала от 30 EUR/кв.м. до 55 EUR/кв.м. или 
средно 43.67 EUR/кв.м. 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти намиращи се в жилищна зона 
с преобладаващо средноетажно застрояване са в 
интервала от 299 EUR/кв.м. до 386.96 EUR/кв.м. 
или средно 347.08 EUR/кв.м. 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти намиращи се в жилищна зона 
с преобладаващо комплексно застрояване са в 
интервала от 426.38 EUR/кв.м. до 526.32 
EUR/кв.м. или средно 471.22 EUR/кв.м. 

Поземлени имоти с идентиф. 67800.3.357 и идентиф. 67800.3.361, находящи се в гр. Созопол, 

Област Бургас, местност „Мисаря” 

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

22.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 22.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни Поземлени имоти с идентиф. 67800.3.357 и 
идентиф. 67800.3.361, находящи се в гр. Созопол, 
Област Бургас, местност „Мисаря” с обща площ 
11 246 кв.м. 

Правни документи - нотариални актове за 
покупко-продажба на недвижими имоти, скици на 
имотите, заповед на Кмета на Община Созопол, 
решение на МЗХ за промяна на предназначението 
на земеделски земи; 

Сравними оферти за продажба на недвижими 
имоти в района на оценяваните обекти; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози 2 152 600 лева; 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

2 152 600 лева; 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 1 745 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти са в интервала от 99 
EUR/кв.м. до 150.03 EUR/кв.м. или средно  126.58 
EUR/кв.м. 
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Обособени самостоятелни апартаменти във ваканционно селище „Свети Иван Рилски”  

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

23.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 23.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни Обособени самостоятелни обекти - апартаменти 
от ваканционно селище „Свети Иван Рилски”, 
построено в имот пл.№089021 в местността 
„Свети Иван”, гр. Банско, със ЗП 2 872.68 кв. м. 

Година на въвеждане в експлоатацията на 
оценяваните апартаменти – 2007 г.; 

Правни документи - нотариални актове, 
разрешения за строеж на Община Банско, 
разрешение за ползване на ДНСК; 

Сравними оферти за продажба и наемни цени на 
подобни недвижими имоти в района на 
оценявания обект ; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози 3 288 050 лева С ДДС 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

Пазарна стойност на апартаменти във 
ваканционно селище „Свети Иван 
Рилски” * 

 3 288 050 лева С ДДС 

 

3 209 588 лева без ДДС 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 3 132 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Средната цена на използвани за оценката 
аналогични имоти е 840.30 EUR/кв.м. Пазарните 
цени на сравними имоти са в интервала от 811.34 
EUR/кв.м. до 863.64 EUR/кв.м. 

Апартаменти и ателиета, находящи се във Вилно селище „Санта Марина” – етап І, ІІ и ІІІ, в 

гр. Созопол, изградени в парцел І-35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028, парцел ХХV-35004, 

35005, 35031, 35001, 35023, 35008, 35009, 35021, 35085, 35024, 35006, 35018 и парцел VІІ-

35014, местност „Света Марина” 

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

29.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 29.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни Недвижими имоти - апартаменти и ателиета, 
находящи се във Вилно селище „Санта Марина” – 
етап І, ІІ и ІІІ, в гр. Созопол, изградени в парцел І-
35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028, парцел 
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ХХV-35004, 35005, 35031, 35001, 35023, 35008, 
35009, 35021, 35085, 35024, 35006, 35018 и парцел 
VІІ-35014, местност „Света Марина” с обща площ 
7 295.44 кв.м. 

Година на въвеждане в експлоатацията на 
сградите: Сградите от етап I и II, в които са 
разположени оценяваните обекти, са въведени в 
експлоатация през 2006 г.; Сградите от етап III, в 
които са разположени оценяваните обекти, са 
въведени в експлоатация през 2008 – 2012 г.; 

Правни документи - таблици за ценообразуване, 
скици на имотите, удостоверения от агенция по 
вписванията, данъчни оценки; 

Сравними оферти за продажба и наемни цени на 
подобни недвижими имоти в района на 
оценяваните обекти; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози 16 804 050 лева с ДДС 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

Пазарна стойност на апартаменти във 
ваканционно селище „Санта Марина” 
* 

16 804 050 лева с ДДС 

 

22 792 640 лева без ДДС 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 15 592 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти са в интервала от 1148 
EUR/кв.м. до 1226 EUR/кв.м. или средно  1192 
EUR/кв.м. 

Недвижими имоти, находящи се в „Жилищна сграда с подземен паркинг” в гр. Черноморец, 

Община Созопол, в УПИ I-514, 515, 516, 523, 524 от кв. 55 

Дата, на която е извършен огледът на 
недвижимия имот 

31.01.2013 г. 

Дата, на която е извършена оценката 31.01.2013 г. 

Необходими за целите на оценката данни Недвижими имоти (74 на брой апартаменти, 
студия, складове и паркоместа), находящи се в 
„Жилищна сграда с подземен паркинг”  в гр. 
Черноморец, Община Созопол, в УПИ I-514, 515, 
516, 523, 524 от кв. 55 с обща площ на имотите 
3 907.9 кв.м. 

Година на въвеждане в експлоатацията на 
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недвижимите имоти – 2009 г.; 

Правни документи - нотариални актове за 
покупко-продажба на недвижимите имоти, скица 
на парцела, виза за проучване и проектиране, 
разрешение за строеж, удостоверение за 
въвеждане в експлоатация на строеж, скица от 
СГКК гр. Бургас, заповед на Кмета на Община 
Созопол, извършен оглед на място на оценявания 
обект; 

Сравними оферти за продажба и наемни цени на 
подобни недвижими имоти в района на 
оценявания обект; 

Методи използвани за оценка на 
недвижимите имоти 

пазарни аналози 

Оценка по метода на пазарните аналози 4 448 863 лева с ДДС 

Оценка на справедливата пазарна 
стойност на недвижимия имот 

Пазарна стойност на апартаменти във 
жилищна сграда „Марина Хил” * 

 4 448 863 лева С ДДС 

 

3 786 267 лева без ДДС 

 

Стойност на недвижимия имот по 
счетоводен баланс към 31.12.2012г. 

Балансова стойност: 4 603 хил. лева 

Сравнителна статистическа информация 
за пазарните цени на подобни имоти 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти за определяне пазарната 
стойност на апартаментите са в интервала от 622 
EUR/кв.м. до 723 EUR/кв.м. или средно 678.92 
EUR/кв.м. 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти за определяне пазарната 
стойност на паркоместата са в интервала от 303 
EUR/кв.м. до 288 EUR/кв.м. или средно  295.76 
EUR/кв.м. 

Сравнимите пазарни цени на подобни на 
оценяваните имоти за определяне пазарната 
стойност на земята са в интервала от 95 EUR/кв.м. 
до 124 EUR/кв.м. или средно  109 EUR/кв.м. 

*В цитираните пазарни оценки на апартаменти не са включени тези, за които дружеството е сключило предварителни договори за 
продажба. Тяхната пазарна стойност е реалната им продажна цена по договор с купувач. Стойността на продадените 
апартаменти е посочена на отделен ред заедно със стойността на пазарната оценка, извършена от Явлена, за същия тип имоти. 

6.3.4. Относителен дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо 
общия размер на секюритизираните активи 

Активите отдадени за ползване срещу заплащане включват отдадените под наем обекти в 
гр.Черноморец, отдадените под наем търговски комплекси от Етап 1, 2 и 3 на  ваканционно 
селище „Санта Марина”, гр. Созопол,  както и хотел „Св. Иван Рилски” в гр. Банско.   
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Общата стойност на активите отдадени за ползване срещу заплащане е 25 549 хил.лв. и 
включва: 

• недвижим имот (земя и сграда) в гр. Черноморец  - с балансова стойност  2 811 хил. лв. 
• търговски комплекс и басейн в гр. Созопол, „Санта Марина”, Етап 1  - с балансова 

стойност 3 992 хил. лв. 
• търговски комплекс и басейн в гр. Созопол, „Санта Марина”, Етап 2  - с балансова 

стойност 1 724 хил. лв. 
• търговски комплекс и басейн в гр. Созопол, „Санта Марина”, Етап 3  - с балансова 

стойност 221 хил. лв. 
• Търг. обслужваща сграда – Комплекс 4 - „Санта Марина”, Етап 3  - с балансова стойност 

937 хил. лв. 
• Търговски площи в гр. Созопол, „Санта Марина”, Етап 1  - с балансова стойност 345 

хил. лв. 
• Търговски площи в гр. Созопол, „Санта Марина”, Етап 3  - с балансова стойност 1 601 

хил. лв. 
• хотел в гр. Банско, местност „Св. Иван Рилски” - с балансова стойност 13 918 хил. лв. 

Относителният дял на активите отдадени за ползване срещу заплащане спрямо общия размер 
на секюритизираните активи ( 42 884 хил.лв.) е 60%.  

6.3.5. Застрахователни дружества, при които са застраховани недвижимите имоти и 
съществени условия на застрахователните договори 
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 Имот
Застрахователна 

компания В полза на
Начална дата на 

застраховката
Крайна дата на 
застраховката

Застрахователна 
премия 

(общо в лв.)

Начин на заплащане 
на 

застрахователната 
премия

Хотел "Св. Иван Рилски", гр. Банско
ЗАД Булстрад Виена 
Иншурънс Груп ОББ АД 28/02/2013 27/02/2014                  13 882.87 разсрочено

Сграда - хотел, гр.Черноморец  Алианц България ЗАД Банка Пиреос България АД 19/02/2013 18/02/2014                    2 028.94 разсрочено
В.с. "Санта Марина", Търговски 
комплекс и басейн етап 1

ЗАД Булстрад Виена 
Иншурънс Груп Алианц Банк България АД 29/04/2012 28/04/2013                    3 505.12 разсрочено

В.с. "Санта Марина", Търговски 
комплекс и басейн етап 2

ДЗИ - Общо застраховане 
ЕАД Алианц Банк България АД 02/10/2012 01/10/2013                    1 201.96 разсрочено

В.с. "Санта Марина", Търговски 
комплекс и басейн етап 3

ЗАД Булстрад Виена 
Иншурънс Груп Алианц Банк България АД 04/07/2012 03/07/2013                    1 669.77 разсрочено

В.с. "Санта Марина", Търговски 
комплекс и басейн етап 4

ДЗИ - Общо застраховане 
ЕАД Алианц Банк България АД 19/06/2012 18/06/2013                       686.16 еднократно

В.с. "Санта Марина", комплекс  
Марина басейн, СМР Алианц България ЗАД Алианц Банк България АД 06/02/2013 30/09/2013                    1 218.90 еднократно
Апартаменти във вили - "Св. Иван 
Рилски", гр. Банско

ДЗИ - Общо застраховане 
ЕАД ФПП АДСИЦ 01/10/2012 30/09/2013                    2 300.53 разсрочено

Апартаменти, "Марина Хил", 
гр.Черноморец

Интерамерикан България 
ЗЕАД Банка Пиреос България АД 24/04/2012 23/04/2013                    5 124.27 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 37 - 
апартаменти

Интерамерикан България 
ЗЕАД ФПП АДСИЦ 29/12/2012 28/12/2013                       432.86 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 38 - 
интернет кафе, апартаменти

Интерамерикан България 
ЗЕАД ФПП АДСИЦ 29/12/2012 28/12/2013                       558.59 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 39 .52- 
офис, медицински център, 
апартаменти  Алианц България ЗАД ФПП АДСИЦ 23/01/2013 22/01/2014                    1 094.37 разсрочено
В.с. „Санта Марина”, вила 41.44 - 
апартаменти ЗК Уника АД Юробанк България АД 13/11/2012 12/11/2013                       565.23 еднократно
В.с. „Санта Марина”, вила 42 - 
апартаменти ЗК Уника АД Банка Пиреос България АД 28/08/2012 27/08/2013                       395.76 разсрочено
В.с. „Санта Марина”, вила 43.46.48 - 
апартаменти ЗК Уника АД ФПП АДСИЦ 28/08/2012 27/08/2013                       532.21 разсрочено
В.с. „Санта Марина”, вила 44 - 
апартаменти ЗК Уника АД Банка Пиреос България АД 28/08/2012 27/08/2013                       374.79 еднократно
В.с. „Санта Марина”, вила 45 - 
апартаменти ЗК Уника АД ФПП АДСИЦ 28/08/2012 27/08/2013                       303.36 разсрочено
В.с. „Санта Марина”, вила 48 - 
апартаменти

Интерамерикан България 
ЗЕАД ФПП АДСИЦ 31/01/2013 30/01/2014                         84.12 еднократно

В.с. „Санта Марина”, вила 48 - 
апартаменти

Интерамерикан България 
ЗЕАД Банка Пиреос България АД 07/01/2013 06/01/2014                       254.79 еднократно

В.с. „Санта Марина”, вила 49 - 
апартаменти ЗК Уника АД ФПП АДСИЦ 13/08/2012 12/08/2013                       560.94 разсрочено
В.с. „Санта Марина”, вила 50 - 
апартаменти ЗК Уника АД ФПП АДСИЦ 13/08/2012 12/08/2013                       146.63 разсрочено
В.с. „Санта Марина”, вила 53 - 
апартаменти ЗК Уника АД ФПП АДСИЦ 08/05/2012 07/05/2013                       808.88 разсрочено
В.с. „Санта Марина”, вила 54 - 
апартаменти

Интерамерикан България 
ЗЕАД ФПП АДСИЦ 29/12/2012 28/12/2013                       543.04 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 55a - 
кафене ЗК Уника АД ФПП АДСИЦ 13/08/2012 12/08/2013                       566.01 еднократно
В.с. „Санта Марина”, вила 56 - 
апартаменти

Интерамерикан България 
ЗЕАД ФПП АДСИЦ 29/12/2012 28/12/2013                       416.94 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 57a - 
търговски площи, апартаменти ЗК Уника АД ФПП АДСИЦ 13/08/2012 12/08/2013                    1 009.26 разсрочено
В.с. „Санта Марина”, вила 59 - 
апартаменти

Интерамерикан България 
ЗЕАД ФПП АДСИЦ 31/01/2013 30/01/2014                       510.47 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 62 - 
конферентна зала

Интерамерикан България 
ЗЕАД ФПП АДСИЦ 16/01/2013 15/01/2014                       404.39 еднократно

В.с. „Санта Марина”, вила 68 - 
апартаменти

Интерамерикан България 
ЗЕАД Банка Пиреос България АД 24/06/2012 23/06/2013                       493.30 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 69 - 
апартаменти  Алианц България ЗАД ФПП АДСИЦ 09/05/2012 08/05/2013                    2 062.85 разсрочено
В.с. „Санта Марина”, вила 71 - 
апартаменти

Интерамерикан България 
ЗЕАД ФПП АДСИЦ 07/07/2012 06/07/2013                       597.94 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 72 - 
апартаменти

Интерамерикан България 
ЗЕАД Банка Пиреос България АД 02/04/2013 01/04/2014                    299.93    разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 73 - 
апартаменти

Интерамерикан България 
ЗЕАД ФПП АДСИЦ 09/08/2012 08/08/2013                       451.35 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 74 - 
апартаменти

Интерамерикан България 
ЗЕАД ФПП АДСИЦ 07/07/2012 06/07/2013                       845.78 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 76 - 
апартаменти  Алианц България ЗАД ФПП АДСИЦ 09/05/2012 08/05/2013                    2 062.01 разсрочено
В.с. „Санта Марина”, вила 77 - 
търговски площи, апартаменти

ЗАД Булстрад Виена 
Иншурънс Груп Юробанк България АД 01/07/2012 30/06/2013                    1 048.43 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 78 - 
апартаменти

ЗАД Булстрад Виена 
Иншурънс Груп Юробанк България АД 01/07/2012 30/06/2013                    1 048.43 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 79 - 
търговски площи, апартаменти

ЗАД Булстрад Виена 
Иншурънс Груп Юробанк България АД 01/07/2012 30/06/2013                    1 048.43 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 80 - 
апартаменти

ЗАД Булстрад Виена 
Иншурънс Груп Юробанк България АД 01/07/2012 30/06/2013                    1 048.43 разсрочено

В.с. „Санта Марина”, вила 81 - 
апартаменти

ЗАД Булстрад Виена 
Иншурънс Груп Юробанк България АД 01/07/2012 30/06/2013                    1 048.43 разсрочено  

6.3.6. Относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо 
общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от Дружеството 
споразумения за наем, лизинг  и аренда 
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Доходи от наеми/Обект Вземания  
(с ДДС) към 

31.12.2012

Неплатени 
към 31.12.2012

(лева)

Отн. дял (%)

Търговски комплекс,  Санта Марина I етап  459 815 -                     0.00%
Търговски комплекс,  Санта Марина IІ етап  187 895 -                     0.00%
Търговски комплекс, Санта Марина ІIІ етап 165 638 -                     0.00%
Хотел, гр. Черноморец 310 496 -                     0.00%
БТК 8 449 587                 6.95%
Апартаменти, вак.селище „Санта Марина”, гр. Созопол 65 442 -                     0.00%
Апартаменти, вак.селище „Св. Иван Рилски”, гр. Банско 18 960 18 960            100.00%

Общо наеми 1 216 695 19 547 1.61%

Доходи от управление/Обект Вземания  
(с ДДС) към 

31.12.2012

Неплатени 
към 31.12.2012

(лева)

Отн. дял (%)

Управление хотел „Св. Иван Рилски”,  гр. Банско 1 548 336 235 692 15.22%

Апартаменти, вак.селище „Санта Марина”, гр. Созопол 53 457 0 0.00%
Апартаменти, вак.селище „Св. Иван Рилски”, гр. Банско 124 754 22 572 18.09%

Общо доходи от управление 1 726 547 258 264 14.96%

Общо доходи от наеми и управление 2 943 242 277 811 9.44%
 

6.4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

В таблиците по долу са представени финансовите данни от годишните одитирани отчети, 
изготвени по МСС към 31.12.2011 г. и 31.12.2012 г. и междинните неодитирани финансови 
отчети към 31.03.2012 г. и 31.03.2013 г., представляващи историческата финансова 
информаци, част от настоящия Проспект. 
 

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
(BGN' 000) 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2012 31.12.2011
Показатели неодитиран одитиран неодитиран одитиран

Нетни приходи от продажби на: 4 761 28 404 5 125 32 703
1. Продукция (апартаменти) 3 809 25 647 4 136 29 557
2. Стоки 52 229 44 194
3. Други в т.ч.: 900 2 528 945 2 952
   - наем и експлоатация на инвестиционни имоти 898 2 453 943 2 810

   - други 2 75 2 142

Разходи за дейността: 4 311 25 106 4 490 28 123
1. Балансова стойност на отписани активи: 2 493 16 187 2 590 18 083
   - Продукция (апартаменти) 2 440 15 975 2 547 17 751

   - Стоки 53 212 43 332

2. Разходи за материали 7 33 8 40
3. Разходи за външни услуги 1 572 7 528 1 636 8 520
4. Разходи за амортизация 167 661 165 637
5. Разходи за заплати 63 293 79 328
6. Разходи за осигуровки 7 32 9 36
7. Други разходи за дейността 2 372 3 479

Печалба (загуба) от оперативна дейност 450 3 298 635 4 580

Финансови приходи: 1
1. Приходи от лихви - - - 1

Финансови разходи: 357 3 834 441 6 601
1. Разходи за лихви 340 1 500 408 2 352
2. Курсови разлики 1 9 3 10

3. Загуби от последващи оценки на инвест. имоти - 2 217 - 4 112
4. Други финансови разходи 16 108 30 127

Печалба (загуба) от дейността 93 -536 194 -2 020

Печалба (загуба) за годината 93 -536 194 -2 020
Друг всеобхватен доход:

Общ всеобхватен доход 93 -536 194 -2 020  
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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
BGN '000 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2012 31.12.2011

Показатели неодитиран одитиран неодитиран одитиран
АКТИВИ
Нетекущи активи
1. Инвестиционни имоти 42 884 42 884 44 176 44 176
2. Имоти, машини и оборудване 3 497 3 494 3 652 3 815
 - земи 1 470 1 470 1 299 1 299

 - съоръжения 329 289 320 330

 - машини и компютърна техника 1 1 3 3

 - обзавеждане и инвентар 1 409 1 563 1 999 2 152

 - имоти в процес на придобиване 288 171 31 31

3. Нематериални активи 6 7 8 9
 - други НМА 6 7 8 9

4. Предплатени разходи (нетекуща част)
Общо нетекущи активи 46 387 46 385 47 836 48 000
Текущи активи
1. Продукция (апартаменти за продажба) 21 215 23 641 23 653 26 200
2. Стоки 546 577 621 664
3. Незавършено производство (апартаменти за 
продажба в процес на придобиване) 29 250 28 441 34 667 31 889
4. Вземания от свързани предприятия 378 277 249 288
 - вземания по продажби 366 277 249 288

- предоставени аванси 12 - - -

5. Търговски вземания 959 956 943 962
 - вземания от клиенти и доставчици 40 54 36 48

 - предоставени аванси 916 899 904 911

 - други (гаранции, депозити) 3 3 3 3

6. Предплатени разходи (текуща част) 1 465 1 487 2 466 2 587
7. Парични средства и парични еквиваленти 2 818 102 132 984
 - парични средства в брой 3 12 5 1

 - парични средства по банкови сметки 938 45 127 983

- блокирани парични средства (срочни депозити) 1 877 45

Общо текущи активи 56 631 55 481 62 731 63 574
ОБЩО АКТИВИ 103 018 101 866 110 567 111 574  

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
BGN '000 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2012 31.12.2011

Показатели неодитиран одитиран неодитиран одитиран
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ 
1. Основен акционерен капитал 55 825 55 825 55 825 55 825
2. Премиен резерв 6 625 6 625 6 625 6 625
3. Натрупани печалби/(загуби) 3 523 4 059 6 069 8 089
4. Текуща печалба / (загуба) 93 -536 194 -2 020
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 66 066 65 973 68 713 68 519
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
1. Задължения към финансови предприятия 815 1 304 1 595 244
 - главници по банкови заеми 815 1 304 1 595 244

2. Задължения по облигационни заеми 8 215 4 303 5 281 5 672
 - главници по облигационни заеми 8 215 4 303 5 281 5 672

Общо нетекущи задължения 9 030 5 607 6 876 5 916
Текущи задължения
1. Задължения към финансови предприятия 11 811 12 484 15 986 18 186
 - главници по банкови заеми 11 811 12 479 15 986 18 166

 - лихви по банкови заеми 5 20

2. Задължения по облигационни заеми 1 751 1 407 1 295 1 490
 - главници по облигационни заеми 1 654 1 256 1 236 1 299

 - лихви по облигационни заеми 97 151 59 191

3. Задължения към свързани предприятия 1 369 3 001 666 1 231
 - по доставки 1 369 1 703 666 1 231

 - дивиденти 1 298 -

4. Търговски задължения 12 425 12 802 16 996 15 991
 - към доставчици и клиенти 3 950 4 265 3 621 3 375

 - получени аванси 8 475 8 537 13 375 12 616

5. Задължения за данъци 289 267 9 213
 - ДДС 196 115 2 199

 - ДДФЛ 2 2 2 2

 - местни данъци и такси 91 150 5 12

6. Задължения към персонала 18 21 21 23
7. Задължения към социалното осигуряване 4 4 5 5
8. Други текущи задължения, в т.ч.: 255 255                 -
 - дивиденти 255 255 -                 -
Общо текущи задължения 27 922 30 241 34 978 37 139
ОБЩО ПАСИВИ 36 952 35 848 41 854 43 055
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 103 018 101 821 110 567 111 574  
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(BGN' 000) 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2012 31.12.2011
Показатели неодитиран одитиран неодитиран одитиран

Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти 5 642 29 394 7 142 38 546
Плащания на доставчици -3 723 -19 822 -5 542 -19 422
Плащания на персонала и за социалното осигуряване -74 -327 -89 -364
Платени положителни и отрицателни курсови разлики -1 -9 -3 -9
Платени / възстановени данъци (без корпоративен данък) -333 -1 829 -502 -3 197
Получени лихви - - - 1
Нетни парични потоци от оперативна дейност 1 511 7 407 1 006 15 555

Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване -202 -211 -2 -1 588
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност -202 -211 -2 -1 588

Парични потоци от финансова дейност
Получени заеми 5 671 3 911 1 595 1 021
Изплащане на получени заеми -2 518 -9 951 -2 878 -11 840
Плащания на лихви и комисионни по заеми -402 -1 637 -571 -2 382
Изплатени дивиденти -1 298 -439 -111
Други постъпления/(плащания) -1 -7 -2 -8
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност 1 452 -8 123 -1 856 -13 320

Нетно увеличение на паричните средства и паричните 
еквиваленти 2 761 -927 -852 647

Парични средства и парични еквиваленти на 1 Януари 57 984 984 337

Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември 2 818 57 132 984  

Съгласно одитирания финансов отчет към 31.12.2012 г. приходите от дейността възлизат на 28 
404 хил. лв. и и бележат спад от 13%  спрямо същия период на миналата година. Намалението 
им се дължи основно на намаляване броя на отчетените апартаменти.  

Приходите от дейността през 2012 година са съставени предимно от приходи от продажба на 
продукция (90%). Това са приходи реализирани от продажбата на апартаменти в комплексите 
„Санта Марина”, гр.Созопол, Св. Иван Рилски”, гр.Банско и ваканционно селище „Марина 
Хил”, гр. Черноморец. Останалата част от приходите от дейността са приходи от продажба на 
обзавеждане към продадените апартаменти, приходи от наем и експлоатация на 
инвестиционни имоти и други.  

Реализираните нетни приходи от продажби на продукция са 25 647 хил.лв. Те се формират от 
приключване на договори за продажбата на 164 апартамента в комплексите „Санта Марина”, 
гр.Созопол, Св. Иван Рилски”, гр.Банско и ваканционно селище „Марина Хил”, гр. 
Черноморец.  

Нетните приходи от продажби на стоки  (229 хил. лв.) включват признатите приходи от 
продажба на обзавеждане към продадените апартаменти. В статията „Други приходи от 
продажби” са отразени приходите от наем и експлоатация на инвестиционни имоти (2 528 хил. 
лв).   

Към края на декември 2012 г. разходите за дейността на фонда на годишна база намаляват със 
17% и възлизат на 28 940 хил.лв. В общата стойност на разходите по икономически елементи 
основен дял (64%) заемат балансовата стойност на продадените активи (16 187 хил. лв.)1 и 
разходите за външни услуги – 30%  (7 528 хил.лв.).  

Разходите за лихви към края на 2012 г. са 1 500 хил.лв. и бележат спад от 36 % спрямо нивото 
им в края на 2011 г.  
                                                 
1 Това е стойността на продадените апартаменти, които са прехвърлени към новите им собственици  
2 Съгласно Чл. 60. (1) от Устава на дружеството размерът на всички разходи за управление и обслужване на Дружеството, в 
това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на обслужващи дружества, 
на регистрирания одитор, оценителите и банката-депозитар, за съответната година не могат да надхвърлят 6,5 (шест цяло и 
пет десети) на сто от стойността на активите по баланса на Дружеството за съответната година.  
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Разходите за управление, включващи разходи за счетоводно обслужване, възнаграждение на 
обслужващото дружество, услуги от банка депозитар, услуги на оценители, възнаграждения 
на членовете на Съвета на директорите и осигуровки по възнагражденията на членовете на СД 
са в размер на 2 244 хил.лева, което е 2,20% от общата сума на актива2.  

Счетоводният резултат на фонда за финансовата 2012 г. е загуба в размер на 536 хил.лв.  

Финансовият резултат за разпределение към 31.12.2012 г. е 1 905 хил. лв. и намалява с 13% 
спрямо резултата към 31.12.2011 г., когато печалбата за разпределение е  2 180 хил.лв. 

Показатели 2012 2011 Изменение %

Брой отчетени апартаменти 151 164 -13 -8%
Кв.м. отчетени апартаменти 11 790 13 314 -1 524 -11%
Продажна цена в лв./кв.м. без ДДС 2 175 2 214 -39 -2%
Приходи от продажби в лв. без ДДС 25 647 182 29 476 029 -3 828 847 -13%
Отчетна ст-ст на прод. апартаменти в лева 15 975 348 17 639 769 -1 664 421 -9%
Резултат от продажбите (лева) 9 671 833 11 836 260 -2 164 427 -18%  

Към края на месец декември 2012 г. дружеството има 64 неприключили договори за продажба, 
които се очаква да реализират допълнителни приходи от 12 014 хил.лв. през 2013 г. и  122 хил. 
лв през 2014 г.   

6.5. ГЛАВНИ ПАЗАРИ 

”ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел за 
секюритизация на недвижими имоти. Предметът на дейност на Дружеството е инвестиране на 
парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация 
на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права 
върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за 
управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. 

Към настоящият момент портфейлът на Дружеството е формиран от недвижими имоти от 
следните типове: луксозни апартаментни комплекси и търговски площи в курортни 
комплекси, хотели в перспективни райони на територията на България - Българско 
Черноморско крайбрежие, водещи ски курорти и балнеоложки центрове. 

Главните пазари, на които се конкурира ”ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ са: 

• Ваканционни имоти 

През последните 15 години туристическият сектор в България се развива с високи темпове и 
въпреки забавянето свързано със световната финансова криза от 2008 г., към датата на 
изготвяне на настоящия документ, секторът отново е с по-висок ръст от този за цялата 
икономика на страната. Цените на жилищата във ваканционните комплекси от затворен тип 
нарастваха с бърз темп до 2008 г., като след този период последва сегментиране на пазара в 
зависимост от качеството и множество други параметри на проектите, съпроводено със спад 
на цените и увеличено предлагане на ваканционни имоти. 
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Преди 2008 г. основни купувачи бяха гражданите на страните от Западна Европа, като 
преобладаваха тези от Великобритания и Ирландия. За жителите на тези страни, покупките 
бяха с цел инвестиции, но и като възможност за втори дом, поради значително по-ниските 
цени на жилищата в България, в сравнение с тези в родните им страни. Купувачите бяха 
привлечени допълнително и от възможността за отдаване на ваканционните жилища под наем, 
и получаването на допълнителна възвращаемост. След финансовата криза от 2008 г., която се 
отрази основно на САЩ и страните от Западна Европа, търсенето от граждани на 
Великобритания и Ирландия сериозно намаля. 

В последните години се наблюдава засилен интерес от жителите на страните от ОНД, 
компенсиращ в значителна степен спада на търсенето от граждани от Западна Европа.  
Търсенето от ОНД е предимно от граждани на Русия, поради подобряващата се там 
икономическа обстановка, атрактивни цени на имотите в България спрямо цените в Русия и 
езиково-културни сходства между гражданите на двете държави. 

Поради прекомерното предлагане на ваканционни имоти в последните години, главно в 
райони на северното Черноморие, повечето от които с недостатъчно добре изградена 
инфраструктура, се поставя въпроса за повишен риск към този сектор на пазара на недвижими 
имоти. Трябва да се отбележи обаче, че главните инвестиции във ваканционни селища на 
Дружеството се намират в района на гр. Созопол, като качеството и подходящото 
структуриране на проектите допринасят за запазване на търсенето, дори и след кризата от 
2008 г.  

Значително по-малка част от инвестициите във ваканционни имоти са в гр. Банско. През 
последните години има значително увеличение на предлагането на апартаменти, като цените 
варират в широк диапазон в зависимост от локацията и качеството на проектите. Все още не 
добре уредената инфраструктура, предизвика отлив на купувачи, което в комбинация със 
засиленото предлагане, забавя темпа на продажбите.  

• Хотели 

Следвайки стратегията за диверсифициране на портфейла си, ”ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ е инвестирало в изграждането и закупуването на хотели в различни райони на 
страната, като бъдещите планове на Дружеството са свързани с продължаващо експлоатиране 
на подобни обекти. Очакванията за положително развитие на туризма в бъдеще, както в 
планинските, така и в морските курорти ни дават основание да смятаме, че избраната 
стратегия е правилна.  

• Търговски площи 

Към изгражданите ваканционни имоти, с цел допълнителен доход, повишаване 
атрактивността и качеството на услугите, Дружеството изгражда и експлоатира търговски 
площи. Развитието на експлоатираните от ”ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ търговски площи 
е в голяма степен зависимо от развитието на ваканционните комплекси, където те са 
разположени. 

Недвижими имоти с предназначение за търговски площи, разположени в оживени райони с 
потенциал за получаване на доход от утвърдени търговски вериги, също попадат в 
инвестиционния обсег на Дружеството. 

• Жилищни имоти 

След значителния ръст и активност на пазара на жилищни недвижими имоти продължил до 
2007 г., в резултат на световната финансова криза от 2008 г., факторите допринасящи за 
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развитието на този сегмент преустановиха своето действие. Това доведе до спад в цените на 
жилищните имоти, а през 2011 г. и 2012 г. до застиване и сегментиране на пазара. В следствие 
на рязко променените пазарни условия, Дружеството възприе консервативен подход при 
развитието на проектите в този сегмент. При активизиране на потребителското търсене 
”ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ  има готовност да стартира изграждането на жилищни 
имоти в много кратки срокове. 

• Жилищни комплекси от затворен тип: 

Този вид комплекси извървя пътя от сравнително нов сегмент за българския пазар на 
недвижими имоти до намирането на своето място и клиенти. Сегментът се радва на успех, 
поради уредеността на комплексите, високо качество на строителство,  наличието на удобства, 
като басейни, зелени площи, детски площадки, а много често и свързани с тях търговски 
обекти. Допълнително в повечето такива комплекси се предлага и денонощна охрана, което 
допринася за завишаване сигурността на живеещите в тези обекти.  

Световната финансова криза започнала през 2008 г. доведе до спад в цените на недвижимите 
имоти в България, включително и при затворените комплекси. Засилената конкуренция в 
бранша също води до повишаване на изискванията от страна на купувачите, респективно и до 
завишено предлагане на все по-голямо разнообразие от услуги. Всичко това е взето предвид, 
така че проектите на Дружеството да отговорят максимално на изискванията на клиентите. 
Дружеството възприе консервативен подход при развитието на проектите и в този сегмент. 
При подходящи пазарни условия ”ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ има готовност да стартира 
изграждането на жилищни комплекси от затворен тип в много кратки срокове. 

6.6. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО 

6.6.1. Предимства, недостатъци, възможности и заплахи (SWOT Анализ) на 
Дружеството 

Предимства Недостатъци 
� Дружество, част от икономическа 

група със сериозни позиции на 
пазара на недвижими имоти 
(изграждане и продажба); 

� Дружество освободено от 
корпоративен данък; 

� Задължително разпределяне на 90% 
от печалбата под формата на 
дивидент; 

� Динамичен и добре диверсифициран 
портфейл от активи  

� Добър екип от ключови 
специалисти; 

� Гъвкавост на частна компания; 
� Оптимизирана организационна 

структура. 

� Намаляване търсенето на ваканционни 
имоти по основните текущо развивани 
проекти на Дружеството, свързано с 
насочването на потенциални клиенти 
към други атрактивни дестинации с 
увеличаваща се достъпност на 
ваканционните имоти, каквито са 
страните от „периферията” на еврозоната 
(основно Испания и Гърция); 

� Невъзможност за реализиране на 
положителни финансови резултати от 
стартирани неосновни проекти на 
Дружеството, поради неподходящи 
пазарни условия. 

Възможности Заплахи 
� Бързо развитие на пазара на 

недвижими имоти; 
� Допълнително задълбочаване на 

световната финансова и икономическа 
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� По-ниски цени на имотите в 
сравнение с тези от страните в 
Западна и централна Европа; 

� Възможности за диверсификация 
на проектите. 

криза започнала през 2008 г. 
� Допълнително задълбочаване на 

дълговата криза в страни от еврозоната 
и САЩ 

� Силна конкуренция на пазара, на който 
оперира Дружеството; 

� Ограничен достъп до финансиране; 
� Увеличение на лихвите и разходите, 

свързани с финансиране дейността на 
Дружеството; 

� Спад в доходността в резултат на 
предлагане, изпреварващо търсенето в 
отделните подсектори; 

� Опасност от продължаващо понижение 
на цените на недвижимите имоти. 

6.6.2. Данни за конкурентоспособноста на Дружеството 

Предпоставки за конкурентоспособността на ”ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ са: 

• Работа с професионален екип и управление от мениджъри с дългогодишен опит; 

• Част от икономическа група с 20 годишен опит в областта на недвижимите имоти и 
наличие на бизнес партньори със сериозни позиции на пазара на недвижимите имоти 
(изграждане и продажба); 

• Предлагане на разнообразен продукт (жилища, имоти с ваканционно предназначение, 
хотели, търговски площи), обединени в инвестиционно портфолио съставено от 10 
проекта от различни пазарни сегменти; 

• Оптимизирана организационна структура; 

• Свидетелство за повишената конкутентноспособност на Дружеството от неговото 
създаване до датата на изготвяне на този документ, са следните получени награди за 
постижения: 

� Голямата награда в конкурса FIABCI Prix D`Excellence Awards, април 2013 г. за 
ваканционно селище “Санта Марина”, Созопол; 

� Приз „Сграда на годината 2006”, в категорията ваканционни комплекси за 
проект “Санта Марина”, Созопол; 

� Награда “Най-добър морски проект за 2009 година”, за проект “Санта Марина”,  
Созопол; 

� Награда от Асоциацията на инвеститорите за най-добро корпоративно 
управление сред АДСИЦ за 2006 г.; 

� Награда за “Най-добра IR електронна страница за 2008 г.” на Асоциацията на 
директорите за връзки с инвеститорите в България; 

� Награда “Най-добър четиризвезден ваканционен хотел за 2009 година” от 
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация  за проект “Св. Иван 
Рилски”, Банско; 
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� Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  - „100-те най-добри 
компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в 
имоти”  

� Златен приз “Най-добър проект в България за 2010 година” за проект “Санта 
Марина”, гр. Созопол на руското издание Homes Overseas; 

� Приз „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.”  за  ваканционно селище 
„Санта Марина”, Созопол на Годишните награди на Българската хотелиерска и 
ресторантьорска асоциация. 

7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

7.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ГРУПАТА И ПОЛОЖЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО В 
РАМКИТЕ НА ГРУПАТА  

”ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е част от икономическата група на „ФеърПлей 
Интернешънъл” АД, основната част от която е представена в графичен вид, както следва: 

 

ФПИ 

ФПИ Инвестиционно портфолио ФПИ Оперативни дейности 

ФП 
Пропъртис 

ФП 
Къмършъл 

ФП 
Резиденшъл 

ФП 
Аграрен 

фонд 

ФП  
Ритейл 
Истейтс  

ФП Кънстръкшънс 

• Луксозни 
апартаменти 
• Хотели  
• Жилищни 
сгради  
• Търговски 
площи 

 
Листвано 
на БФБ – 
София АД 
 

• Офиси 
• Търговски 

центрове  
• Склад 

Жилищни 
площи  

Земед.земя  
• Ферми  
• Животновъдна 
ферма  
• Фуражни 

кухни и 
силози  

• Други 
селскостопанск
и активи  
• Притежава 
земя от 5,8 
хектара  

 

• Градски 
хотели 
 
• Офис 

сграда 

ФП Пропъртис Мениджмънт 
ФПИ Травел и Туризъм 
ФПИ Хотели и курорти 

 

ФП Проджект Мениджмънт 

ФП Дизайн 
Архитектурно студио Кастилия 

  

ФП Консултинг 

ФП Аграрен фонд 
• Обработване на земя 
• Растениевъдство 
• Зърнопроизводство 
• Животновъдство 
• Млекопроизводство 

 

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е дъщерно дружество на „ФеърПлей Интернешънъл” АД 
(гр. София, 1407, бул. „Черни връх” № 51Б, ЕИК 831372469). ФеърПлей Интернешънъл” АД 
притежава пряко 57.31 % от капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и непряко 
(посредством дъщерни дружества) 2.86 % от неговия капитал. „ФеърПлей Интернешънъл” АД 
може да осъществява контрол вържу „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ по смисъла на § 1, 
т.14, буква „а” от ДР на ЗППЦК, тъй като притежава пряко и непряко над 50 на сто от броя на 
гласовете в общото събрание на Дружеството.  

„ФеърПлей Интернешънъл” АД е едноличен собственик на капитала на следните дружества: 
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• „Арена ди Сердика” ЕАД, ЕИК 175336101; 

• „Ековин Продукт” ЕООД, ЕИК 131349588; 

• „Проект 2002” ЕООД, ЕИК 131004407; 

• „Смол Ентърпрайзис Инвестмънт Фънд” /СЕИФ/ ЕАД, ЕИК 200910654; 

• „СТ Марина Капитал” ЕАД, ЕИК 175432217; 

• „Технотранс Глобъл” ЕООД, ЕИК 131349652; 

• „Туристинженеринг” ЕАД, ЕИК 831643575; 

• „ФеърПлей Интернешънъл Травел и туризъм” ЕООД, ЕИК 131574962; 

• „ФеърПлей Кънстръкшънс” ЕООД, ЕИК 131553288; 

• „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт” ЕООД, ЕИК 131468770; 

• „ФеърПлей Консултинг” ЕООД, ЕИК 131350811; 

• „ФеърПлей Риъл Истейт” ЕООД, ЕИК 175088517. 

Посредством едноличната си собственост върху капитала на изброените дружества 
„ФеърПлей Интернешънъл” АД осъществява контрол върху тях, тъй като притежава пряко 
над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на всяко от тези дружества. 

„ФеърПлей Интернешънъл” АД е мажоритарен собственик, притежаващ над 90 % от капитала 
на следните дружества: 

• „Иван Рилски Пропъртис” АД, ЕИК 131450402; 

• „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис” АД, ЕИК 131179673; 

• „Фоукъл Пойнт Инвестмънтс” АД, ЕИК 121712048. 

Посредством пряко притежание на над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 
всяко от тези дружества ФеърПлей Интернешънъл АД осъществя контрол и върху тях. 

„ФеърПлей Интернешънъл” АД осъществява контрол по смисъла на § 1, т.14, буква „а” от ДР 
на ЗППЦК и върху следните дружества, чрез непряко притежание (посредством свои дъщерни 
дружества) на над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на тези дружества, и по-
конкретно: 

• „ФеърПлей Къмършъл” АД, ЕИК 175310964 – 28, 95 % от капитала му са собственост 
на „Проект 2002” ЕООД, а 71, 04 % от капитала му са собственост на „ФеърПлей 
Резиденшъл Пропъртис” АД; 

• „ФеърПлей Аграрен Фонд” АД, ЕИК 175127945 – 49, 24 % от капитала му са 
собственост на „Смол Ентърпрайзис Инвестмънт Фънд” /СЕИФ/ ЕАД, а 18, 33 % от 
капитала му са собственост на „СТ Марина Капитал” ЕАД; 

• „Проект Враня” ЕАД, ЕИК 200558701 – 100 % от капитала му е собственост на „СТ 
Марина Капитал” ЕАД; 

• „Видин Ритейл Център” ЕООД, ЕИК 175287857 - 100 % от капитала му е собственост 
на „ФеърПлей Къмършъл” АД; 
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• „Агро Грам” ЕООД, ЕИК 131167500 - 100 % от капитала му е собственост на 
„ФеърПлей Аграрен Фонд” АД; 

• „Агро Мин Ленд” ЕООД, ЕИК 201847623 - 100 % от капитала му е собственост на 
„ФеърПлей Аграрен Фонд” АД; 

• „Агро Развитие” ЕООД, ЕИК 201847363 - 100 % от капитала му е собственост на 
„ФеърПлей Аграрен Фонд” АД; 

• „Агроплант” ЕООД, ЕИК 105576244 - 100 % от капитала му е собственост на 
„ФеърПлей Аграрен Фонд” АД; 

• „Агросорт” ЕООД, ЕИК 105576232 - 100 % от капитала му е собственост на „ФеърПлей 
Аграрен Фонд” АД; 

• „Екоплант продукт” ЕООД, ЕИК 131349677 - 100 % от капитала му е собственост на 
„ФеърПлей Аграрен Фонд” АД; 

• „Интер Агро Ленд” ЕООД, ЕИК 201847510 - 100 % от капитала му е собственост на 
„ФеърПлей Аграрен Фонд” АД; 

• „Интер Агро Плант” ЕООД, ЕИК 201847452 - 100 % от капитала му е собственост на 
„ФеърПлей Аграрен Фонд” АД; 

• „Проагро” ЕООД, ЕИК 175169773 - 100 % от капитала му е собственост на „ФеърПлей 
Аграрен Фонд” АД; 

• „Проагро Ленд” ЕООД, ЕИК 201847559 - 100 % от капитала му е собственост на 
„ФеърПлей Аграрен Фонд” АД; 

• „Проагро Плюс” ЕООД, ЕИК 200036137 - 100 % от капитала му е собственост на 
„ФеърПлей Аграрен Фонд” АД; 

• „Римекс Ойл” ЕООД, ЕИК 130141424 - 100 % от капитала му е собственост на 
„ФеърПлей Аграрен Фонд” АД; 

• „Строй Инвест 2002” ЕООД, ЕИК 131004670 - 100 % от капитала му е собственост на 
„ФеърПлей Аграрен Фонд” АД. 

Към датата на настоящия документ акционери във „ФеърПлей Интернешънъл” АД са Марио 
Захариев Захариев, притежаващ 39 454 773 (тридесет и девет милиона четиристотин петдесет 
и четири хиляди седемстотин седемдесет и три) броя акции от капитала на дружеството, 
представляващи 76.31 % от неговия капитал, и Анна Петрова Захариева, притежаваща 
12 250 780 (дванадесет милиона двеста и петдесет хиляди седемстотин и осемдесет) броя 
акции от капитала на дружеството, представляващи 23.69 % от неговия капитал. 

7.2. ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ 

 „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ няма дъщерни предприятия. 

7.3. ЗАВИСИМОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ДРУГИ СУБЕКТИ В РАМКИТЕ НА 
ГРУПАТА  
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Дейността на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е независима и не се определя от останалите 
дружества в групата. 

7.4. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ  

7.4.1. Обслужващи дружества 

7.4.1.1.Данни за обслужващото дружество: 

Наименование: „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД 

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н “Лозенец”, бул. “Черни връх” №51 Б 

Номер и партида на вписване в 
търговския регистър: 

Вписано в търговския регистър при СГС по фирмено 
дело №18066/1993 г., парт. № 10 507, том149, стр. 26 

ЕИК: 831372469 

Кратка информация относно професионалния опит на обслужващото дружество: 

„ФеърПлей Интернешънъл” АД е изцяло частна българска компания със седалище в град 
София, която вече 20 години  развива дейност в следните направления: 

• Инвестиции в жилищно строителство в елитните райони на гр. София. 

• Инвестиции в строителството, обзавеждането и управлението на хотели и 
самостоятелни жилищни сгради с хотелско обслужване (apartment houses). 

• Инвестиции в строителството, обзавеждането, управлението и отдаването под наем на 
ваканционни селища в известните български морски и планински курорти. 

• Инвестиции в строителството на търговски и промишлени площи. 

• Туроператорски и туристически услуги, управление на имоти. 

• Реконструкция и обновяване на всякакви типове сгради. 

• Обзавеждане на жилища, търговски, промишлени и други специализирани площи. 

• Инвестиции в селскостопански земи. 

Основната услуга, която е покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, се доразвива и променя през последните години като се акцентира и върху 
управлението на недвижимите имоти. 

Съществени условия на договора с обслужващото дружество включително условията за 
прекратяване: 

Дата на договора:    22.05.2007 г. 

Влизане в сила на договора:  влизане в сила на решението на КФН – 05.07.2007г. 

Срок на договора:   7 (седем) години 

Предмет на договора: 

„ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ възлага на бслужващото дружество, следните три типа 
дейности: 

1. консултации и анализи, свързани с инвестиционната дейност на „ФеърПлей 
Пропъртис”АДСИЦ; 
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2. водене на счетоводна отчетност и кореспонденция; 

3. обслужване, поддръжка и управление на недвижими имоти, извършване на строежи 
и подобрения; 

Задължения на обслужващото дружество: 

 1. извършва консултации и анализи, свързани с инвестиционната дейност на „ФеърПлей 
Пропъртис”АДСИЦ, както следва: 

- изготвя проучвания и анализи, прогнози и оценки за състоянието на пазара на 
недвижими имоти, както и изготвя мотивирани предложения за покупка на недвижими имоти; 

- проучва състоянието на недвижимите имоти, които „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ 
притежава или се готви да придобие, вкл. с оглед начина им на управление и/или 
разпореждане; 

- изготвя мотивирани предложения за промени в инвестиционните цели при условия 
предвидени в Договора за обслужване; 

- извършва други консултации и анализи поискани от „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ; 

2. води счетоводната отчетност и кореспонденция на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ, както 
следва: 

- води оперативната счетоводна отчетност и съдействува на трети страни за 
периодичната отчетност на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ (тримесечни, годишни отчети и 
др.) 

- ревизира и/или разработва счетоводната политика на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ 
и я поддържа актуална; 

- представя справки и отчети в съответните ведомства; 

- консултира за действуващата нормативна уредба. 

3. обслужва, поддържа и управлява недвижими имоти на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ, 
извършва строежи и подобрения; 

- контролира състоянието на недвижимите имоти; 

- намира потенциални купувачи и наематели; 

- подготвя недвижими имоти за продажба или отдаване под наем; 

- контролира изпълнението на сключените договори за наем; 

- заплаща всички данъци, такси, консумативни разходи от името и за сметка на 
„ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ; 

- предлага оптимални застрахователни продукти за имотите на „ФеърПлей 
Пропъртис”АДСИЦ; 

- извършва всички поправки в недвижимите имоти, освен когато това е задължение на 
наемателите; 

- извършва строежи и подобрения като организира, ръководи и осигурява 
извършването на необходимите проектни, архитектурни и строителни дейности. 

Отчетност и уведомяване: 
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Обслужващото дружество уведомява „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ в следните срокове и 
за следните обстоятелства: 

1. Уведомява своевременно или незабавно, за: 

- за невъзможност да спази срок; 

- за необходимостта от промяна на даден параметър от поръчка на „ФеърПлей 
Пропъртис”АДСИЦ; 

- когато счита, че е необходимо „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ да даде поръчка за 
проучване и/или анализ с оглед защита на интересите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ;  

- за повреди или посегателства върху недвижими имоти  на „ФеърПлей 
Пропъртис”АДСИЦ. 

2. Информира в срок до 10 дни от поискване за резултата от проучване или анализ; 

3. Изготвя отчети, както следва: 

- 3 (три) месечни отчети за извършеното във връзка с поддръжката и управлението на 
недвижими имоти, представяни до 15 (петнадесето) число на месеца следващ тримесечието, 
със следното съдържание: 

- описание на извършените действия по обслужване на недвижими имоти (вкл. 
строежи); 

- общ размер на приходи и разходи и за всеки имот поотделно; 

- проведените преговори със съществуващи или потенциални купувачи/наематели; 

- мерки за отстраняване неизпълнение на наематели и резултати; 

- констатации относно посегателства и повреди върху недвижими имоти; 

- друга информация по преценка на обслужващото дружество или поискана от 
„ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ; 

- отчет при поискване се представя в срок от 10 (десет) работни дни. 

Възнаграждение на обслужващото дружество: 

- годишно възнаграждение – 3% от размера на регистрирания капитал при размер на 
капитала до 70 000 000 (седемдесет милиона) и 2% за размер по висок от посочения; 

- заплаща се ежемесечно в размер на 1/12 част от годишния размер. 

- допълнително възнаграждение за резултат – 15% от печалбата за съответната година 

Условия за прекратяване: 

Договорът за обслужване се прекратява: 

 - с изтичане на срока; 

- взаимно съгласие; 

- предизвестие за разваляне при посочени в договора условия. 

Договорът  се сключва за срок от 7 (седем) години, считано от деня на влизането му в сила. В 
случай че тридесет дни преди изтичането на срока никоя от страните не възрази писмено, 
договорът се счита продължен за нов седемгодишен период. 
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Договорът се прекратява: 

а) с изтичане на срока по и при условието на горния текст; 

б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

в) с предизвестие за разваляне на Договора от изправната страна, при 
спазване на следните условия: 

- насрещната страна не е изпълнила виновно някое от съществените си задължения по 
договора; и 

- това неизпълнение не е отстранено или вредите от него не са поправени в дадения от 
изправната страна с оглед на обстоятелствата разумен срок от уведомлението й до насрещната 
страна за неизпълнението. 

7.4.1.2.Данни за обслужващото дружество: 
 

Наименование “КАМЕН КАМЕНОВ” ЕООД 

 

Седалище и адрес на управление гр. София, р-н “Средец”, ж.к. Яворов, бл. 23, 

вх. 4, ет. 2, ап. 28;  

Номер и партида на вписване в 

търговския регистър 

Вписано в търговския регистър при СГС по фирмено 
дело № 17698/1994г., парт. № 19530, том 241, стр. 54 

Код по БУЛСТАТ 831579400 

Данъчен номер 2221077531 

Предмет на дейност: финансови, счетоводни и данъчни консултации, текущо счетоводно 
обслужване на търговски и други правни субекти, икономически анализи и концепции за 
развитие на съществуващи търговско финансови и промишлени обекти, приватизационни 
експертизи и оценки, обосновки на местни и чуждестранни инвестиционни проекти, 
представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, друга незабранена от 
закона търговска дейност в страната и чужбина; 

„Камен Каменов” ЕООД е основано през 1994 г., с адрес на управление София, бул. „Яворов” 
бл.23, вх.4, ап.28.  Дружеството е регистрирано  в Софийски градски съд с решение № 
17698/94 и се управлява и представлява от собственика му г-н Камен Каменов. 

В дружеството работят тринадесет високо квалифицирани специалисти, които обслужват  над 
60 клиента  -  търговски и промишлени  фирми.  

Дружеството предлага широко разнообразие от услуги в областта на счетоводството и 
данъчното консултиране. 

Някои от тези услуги включват следното: 

• Предварително проучване на счетоводните документи на фирмите и предимството на 
счетоводната система, която се използва понастоящем от гледна точка на информационните 
нужди на фирмения мениджмънт и изискванията за данъчен контрол в страната. 

• Първоначално оценяване и проучване на счетоводната информация за минали отчетни 
периоди с цел интегриране в автоматичната счетоводна система и приспособяването й към 
конкретните нужди на потребителя. 
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• Организиране на счетоводния цикъл на фирмите, който започва от последния отчетен 
период съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни 
стандарти 

• Въвеждане и осчетоводяване на данните от първичните счетоводни документи в 
компютъризирана счетоводна система. Изготвяне на счетоводната документация. 

• Изготвяне на периодични финансови отчети (тримесечни и годишни отчети със 
съответните им приложения), данъчни декларации и справки-декларации за ДДС, 
статистически форми, изготвяне на годишните статистически отчети, както и отговор на 
текущите въпроси относно счетоводните данни. 

• Представляване на фирми пред данъчните власти, както и представляване на клиенти 
пред официалните данъчни и финансови институции. В случай на  финансови и данъчни 
ревизии, дружеството може да поема задължение за техническото им обслужване, както и да 
предлага експертни становища свързани с воденето на счетоводната документация.  

• Провеждане на текущите финансови, данъчни и счетоводни консултации. Обхватът на 
консултантските услуги и специализираното сътрудничество е  описан по-долу (но не се 
ограничава само с тях) : 

� Провеждане на методологически инструкции, наблюдаване на създадените от 
клиента оперативни икономически дейности, консултации относно правилното 
съставяне на счетоводната документация съгласно изискванията на Закона за 
счетоводството, Националните и Международните счетоводни стандарти.  

� Провеждане на консултации и помощ при преструктурирането на дейностите 
свързани с промените в данъчното и счетоводното законодателство в страната. 

� Участва в изграждането на подходящата икономическа и финансова политика на 
компаниите-клиенти. Осъществява други финансови и данъчни консултации 
извън обсега на счетоводството на фирмата; разработване на концепции, анализи 
и решения на конкретни проблеми, свързани с дейността на клиента. 

� Взема участие в срещи, преговори и други контакти на клиентите с трети 
страни, относно икономическите, финансовите и счетоводните интереси. 

� Осигурява специализиран одит 

� Изготвя неодитирани финансови отчети съгласно Международните счетоводни 
стандарти  и изискванията на счетоводното законодателство приложимо в ЕС 
и/или в САЩ. 

� Изготвя периодични отчети на английски език (отчетите, които нe се включват в 
пълния пакет документи за всеки месец ). 

� Разработва приложими изследвания, профили на фирми и т.н. 

� Съдейства за развитието на всякакви търговски, финансови и инвестиционни 
проекти относно дейностите на клиента. 

Някои от основните клиенти на „Камен Каменов” ЕООД са: 

• Българска стопанска камара 

•  „Интерсервиз Узунови” АД – с предмет на дейност търговия с електрически 
съоръжения и обзавеждане 
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• „Феър Плей Интернешънъл” АД – с предмет на дейност строителство и 
управление на хотели 

•  „Графити ББДО” АД – специализирана в областта на рекламата 

• „Билборд” АД   

• East Freight Ltd – международен превоз на стоки 

• „Полимета” ООД – износ на металорежещи машини.  

Задължения на обслужващото дружество: 

По силата на сключения договор между „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и „Камен Каменов” 
ЕООД, „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ възлага, а „Камен Каменов” ЕООД приема да води и 
съхранява счетоводната и друга отчетност и кореспонденция на „ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ, включително да изготвя финансовите отчети и друга информация и уведомления, 
подавани до КФН, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, Централния депозитар, данъчните органи, Националния статистически 
институт и др. в предвидените от нормативните актове случаи, както и да изпълнява всички 
задължения, които възникват за „ФеърПлей Пропъртис”  АДСИЦ във връзка с това. 

„Камен Каменов” ЕООД се задължава: 

1. да води счетоводството и другата отчетност и кореспонденцията на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, като осигурява квалифицирани кадри за извършването на 
тази дейност, както и необходимите материални условия за това, включително 
техника, компютърни програми, консумативи, подходящи помещения за 
съхраняването на документацията и архива на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ; 

2. да изготвя тримесечните и годишните финансови отчети на „ФеърПлей 
Пропъртис”  АДСИЦ в съответствие с Международните стандарти за финансови 
отчети и да осигурява проверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ и заверка от регистриран одитор; 

3. да представлява „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ пред всички държавни 
органи, държавната администрация, органите на местното самоуправление и власт, 
институции, организации, юридически и физически лица във връзка с дейностите, 
предмет на този договор. 

4. да информира „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за всички предприемани от 
него фактически и правни действия във връзка с изпълнението на договора за 
счетоводно обслужване. 

5. да дава писмен отчет на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ веднъж месечно, до 20-то число на месеца за финансовото състояние на 
дружеството, в това число отчети, баланси и други счетоводни документи и форми. 
„Камен Каменов” ЕООД  се задължава да изпраща писмения отчет и на банката 
депозитар на  „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, както и да и предостави другата 
изискуема съгласно нормативните актове информация. „Камен Каменов” ЕООД се 
задължава за съхранява отчетите и другите документи, свързани с тях, в срок от 5 
(пет) години; 

6. да предоставя на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 
цялата налична при него информация във връзка с обслужването на дейността на 
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„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, предмет на сключения договор, при писмено 
поискване от страна на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.          

7. да спазва конфиденциалност относно търговските тайни на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, станали му известни в хода на изпълнението на договора. За 
целта управителите на Обслужващото дружество подписват декларации за 
конфиденциалност и предприемат мерки да осигурят спазването на 
конфиденциалност от страна на персонала на Обслужващото дружество относно 
търговските тайни на на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, станали им известни в 
хода на работата им. Служителите на Обслужващото дружество и всичкш други 
лица, работещи по договор за Обслужващото дружество, ангажирани със 
счетоводното обслужване на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ подписват 
декларация, че не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да 
ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица, факти и обстоятелства, 
представляващи търговска тайна на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, които са 
узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения. 

„Камен Каменов” ЕООД носи пълна имуществена отговорност за вредите: 

• причинени на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ поради причини, за които то 
отговаря, както и от разпространяването на търговска тайна или друга 
конфиденциална информация за „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ; 

• причинени на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от работещи за „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ по договор лица, независимо от евентуалните ограничения 
на регресната отговорност спрямо тези лица. 

Възнаграждение на обслужващото дружество: 

За извършваните от него услуги, Обслужващото дружество има право да получи 
възнаграждение за извършваната от него по настоящия договор дейност в размер на 1500 
(хиляда и петстотин) лв. месечно.  

Разходите за счетоводното обслужване на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, в това число за 
съхраняването на счетоводната документация, са за сметка на Обслужващото дружество.  

Други разходи за сметка на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ във връзка с осъществяването на 
задълженията на „Камен Каменов” ЕООД по договора за счетоводно обслужване са, както 
следва: 

• За всички печатни услуги, свързани с разпространяването на информация за 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, включително извършване на уведомления; 

• За всички публикации и съобщения в медиите; 

• За проверка и заверка на финансовите отчети от регистриран одитор. 

Условия за прекратяване: 

Договорните отношения се прекратяват: 

• по взаимно съгласие на страните; 

• при откриване на производство за несъстоятелност за една от страните; 

• при вземане на решение за прекратяване на една от страните като юридическо лиие, 
включително без ликвидация в резултат на преобразуване; 
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• с отнемането на разрешението за извършване на дейност на АДСИЦ; 

• с писмено тримесечно предизвестие; 

• при разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задълженията по него; 

• при налагане на ограничения на дейността на АДСИЦ, съответно на дейността на 
Обслужващото дружество, които правят невъзможно изпълнението на настоящия договор. 

7.4.2. Банка депозитар 

Данни за банката депозитар: 

Наименование: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 

Седалище и адрес на управление: гр.София, община Възраждане, ул. “Света София” № 5 

Телефон: +359 2 8113752 

Факс:  +359 2 988 08 22 

Интернет страница (web-site):  www.ubb.bg 

e-mail: konstantinov_h@ubb.bg 
Христо Константинов 

Директор „Инвестиционно банкиране” 

ЕИК: 000694959 

Дата на учредяване, номер и партида на вписване в търговския регистър: 

„Обединена българска банка” АД е регистрирана с решение на СГС, фирмено отделение по 
ф.д. № 31848 от 09.12.1992 г., вписана в Регистъра на търговските дружества под № 376, т.8, 
р.II, стр.105. Пререгистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 
20.05.2008 г. 

„Обединена българска банка” АД притежава пълен лиценз за извършване на банкова дейност 
– БНБ, протокол № 63 от 19.11.1992 г. и решение № 340 на УС на БНБ, актуализирано със 
заповед на БНБ № 100-00487 от 17.11.1999 г. 

Разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник, в това число с правото 
на банка депозитар: Решение на Държавната комисия по ценни книжа Р-05/157 от 30.05.1997 
г. 

„Обединена българска банка” АД е включена в списъка на банките,  които могат да бъдат 
банка депозитар, по чл. 35, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми 
и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), одобрен от Заместник-
председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” и БНБ. 

Към датата на настоящия регистрационен документ не е извършвана замяна на банката 
депозитар. 

Съществени условия на договора за депозитарни услуги и условия за прекратяване: 

По силата на договор за депозитарни услуги от 08.09.2005 г. сключен между „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ и Обединена Българска Банка АД, „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, 
на основание и при условията, установени и допустими от закона, възлага, а „Обединена 
Българска Банка” АД приема и се задължава срещу възнаграждение, платимо от и за сметка на 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, да изпълнява функции на банка-депозитар, а именно: 
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1. да приема на съхранение паричните средства на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и 
притежаваните от него ценни книжа; 

2. да открива и обслужва сметки на името на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 
притежаваните от него паричните средства и ценните книжа; 

3. да води регистър на ценни книжа емитирани в Република България, водени при 
местен депозитар; 

4. да извършва плащания и операции по нареждане на „ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ от негово име и за негова сметка при и по повод обслужване и администриране на 
активите му в пари и ценни книжа, до размера на съответната наличност по сметките му в 
банката-депозитар за пари и/или ценни книжа; 

5. да събира доходите свързани с ценни книжа емитирани в Република България и да ги 
отнася по сметки на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. 

Банката депозитар има всички задължения по договора, които ЗДСИЦ, ЗППЦК и 
наредбите по прилагането им изискват, включително:  

•••• да приема, съхранява и отчита паричните средства на „ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ съгласно своите общи условия за съответните сметки, ЗППЦК и ЗДСИЦ;  

•••• да води и отчита отделно паричните средства на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 
от собствените й активи и от активите, привлечени от нея на доверително управление или на 
влог;  

•••• да не допуска разходването на паричните средства за цели и по начин, 
противоречащи на предмета на договора, изисквания на действащото законодателство и на 
Устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ;  

•••• да извършва в рамките на обичайните срокове  плащания и преводи по нареждане 
на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, от негово име за негова сметка. 

•••• да приема за съхранение ценните книжа на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 
съгласно нормативните изисквания, утвърдените процедури на съответната депозитарна 
институция и своите общи условия. 

•••• да съхранява и отчита по сметки отделно приетите ценни книжа на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ от собствените си активи, както и от останалите ценни книжа, приети от 
нея за съхранение. 

•••• да съхранява и отчита притежаваните от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 
безналични ценни книжа, като извършва вписвания в регистъра на “Централен депозитар” АД 
към подсметката на банката-депозитар, в съответствие със ЗППЦК, ЗДСИЦ и Правилника на 
Централен депозитар АД;  

•••• да води и отчита по регистър безналични държавни ценни книжа, придобити от 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, в съответствие с Наредба № 5 за условията и реда за 
придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа на БНБ и МФ; 

•••• да приема и съхранява удостоверителните документи за издаването, регистрирането 
и разпореждането с безналичните ценни книжа, издава удостоверителни документи за 
приетите съгласно т.1 безналични ценни книжа; 

•••• да извършва операции с паричните средства и дейност по администриране и 
разплащане на сделките с ценни книжа от името и за сметка на „ФеърПлей Пропъртис” 
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АДСИЦ по сметките му за парични средства и ценни книжа само по изричното писмено 
нареждане на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и при условие, че нарежданията са 
съобразени изцяло с условията, предвидени в Устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, 
проспекта за публично предлагане на ценни книжа на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и 
изискванията установени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането им.  

•••• да осъществява необходимите счетоводни записи при извършване на операциите по 
сметките с паричните  средства и ценните книжа на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. 

•••• да извършва задълженията си с грижата на добър стопанин и своевременно 
уведомява „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ в случаите, когато има опасност за увреждане на 
интересите му или за сигурността на прехвърлянето или обслужването на притежаваните от 
него ценни книжа. 

Съгласно договора за депозитарни услуги банката-депозитар получава месечно 
възнаграждение в размер на 100 лева в срок до 5-то число на текущия месец. Всички останали 
разходи по изпълнение разпорежданията на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ, се заплащат 
съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионните на „Обединена Българска Банка” АД 
към момента на изискуемост на цената за съответната услуга, а в случай че такова 
възнаграждение не е визирано в Тарифата – посоченото в писмено съгласуваните между 
страните условия за изпълнението й. 

Договорът за депозитарни услуги се прекратява без предизвестие по взаимно съгласие на 
страните или при настъпване на обстоятелства, при които е  налице нормативна забрана или 
пречка за продължаването му. 

Договорът за депозитарни услуги може да бъде прекратен с едностранно писмено 
предизвестие от всяка от страните по него: едномесечно по отношение на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, двумесечно от страна на „Обединена Българска Банка” АД. 
Предизвестието сочи начина на окончателно уреждане на имуществените отношения на 
страните в съответствие с действащото законодателство.  

Към момента на изготвянето на този регистрационен документ, банката-депозитар на 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не е била заменяна. 

7.4.3. Оценители на недвижимите имоти за предходните 3 години 

Наименование „ЯВЛЕНА ИМПАКТ” ООД 

Седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Граф Игнатиев“, № 9 

Адрес за кореспонденция гр. София, гр. София, ул. Врабча 15 Б 

Номер и партида на вписване в 
търговския регистър 

„Явлена Импакт” ООД е учредено през 2002 г., като 
дружество с ограничена отговорност и е вписано с 
решение № 1 по   ф. д. № 8899 по описа на Софийски 
градски съд за същата година. 

ЕИК 130983568 

Дружеството “Явлена Импакт” ООД е създадено през 2002 година в резултат на 
дългогодишната съвместна работа на екипите на Агенция за недвижими имоти „Явлена” и 
Консултантско дружество „Импакт”.  
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Основен предмет на дейност на “Явлена Импакт” ООД е: оценка на дълготрайни и 
краткотрайни материални активи, оценка на капитала на търговски дружества, оценка на 
инвестиционни проекти, сделки с недвижимо имущество, управленско и бизнес консултиране 
и др. 

“Явлена Импакт” ООД разполага офиси и представителства в страната, като в градовете в 
които дружеството няма собствени офиси работи с партньорски фирми за недвижими имоти, 
разполагащи със свои оценителски екипи използващи методите и подходите, предложени и 
приети от “Явлена Импакт” ООД. Създадената по този начин аткивно работеща мрежа от 
професионално подготвени експерти, познаващи добре локалния и регионален пазар и 
свързаните с него услуги, покрива територията на цялата страна, давайки сигурност и 
надеждност, както при работа с частни и юридически лица от цялата страна, така и 
корпоративни клиенти, при възложени задачи за различни градове. “Явлена Импакт” ООД 
продължавно да развива мрежата от собствени офиси и партньорски фирми. 

Предлаганите услуги от “Явлена Импакт” ООД са: 

-бизнес оценки на търговски дружества; 

-пазарни оценки на дълготрайни и краткотрайни активи; 

-оценки на вземания и задължения на търговски дружества; 

-оценка на активи, пасиви и цели дружества в процедура на ликвидация; 

-оценка на разграничими активи и пасиви във връзка с одит по международни счетоводни 
стандарти; 

-ипотечни оценки; 

-оценки за целите на данъчното облагане; 

“Явлена Импакт” ООД има възможност постоянно да приема и изпълнява обикновени и 
спешни поръчки за оценки на територията на цялата страна. Регионалните структури на 
дружеството и установените трайни контакти с други партньорски агенции позволяват да 
извършва оценки за кратки срокове с необходимото качество.  

7.4.4. Директор за връзка с инвеститорите 

Съгласно чл. 116г от ЗППЦК,  основната функция на Директора за връзки с инвеститорите е 
осъществяването на ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството, от една 
страна, и неговите акционери и инвеститорите, от друга страна. По-конкретно, Директорът за 
връзки с инвеститорите отговаря за: (а) предоставянето на информация за финансово-
икономическото състояние на Дружеството, за изпращането на материалите за свикани общи 
събрания на Дружеството и всяка друга информация, на която съгласно закона акционерите и 
инвеститорите имат право в това им качество; (б) изпращането на отчетите и уведомленията 
до Комисията за финансов надзор, до “Българска фондова борса – София” АД и до 
Централния депозитар; (в) воденето и съхранението на протоколите от заседанията на Съвета 
на директорите. 

Директорът за връзки с инвеститорите  се назначава на трудов договор, като трябва да 
притежава подходяща квалификация и опит за изпълнение на задълженията си. Той не може 
да бъде член на Съвета на директорите на Дружеството.  

Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си на редовното годишно общо 
събрание на акционерите. 
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Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е назначил за Директор за 
връзки с инвеститорите Снежана Димитрова Йотинска. 

Снежана Йотинска не участва в управителни и контролни органи на търговски дружества и не 
притежава дялове от капитала на други дружества. Не са й налагани принудителни 
административни мерки или административни наказания във връзка с професионалната и 
дейност. 

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 

Не е настъпвала значителна неблагоприятна промяна в перспективите за емитента след датата 
на неговия последно публикуван годишен одитиран финансов отчет. 

8.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ИЗВЕСТНИ ТЕНДЕНЦИИ, КОЛЕБАНИЯ, 
ИЗИСКВАНИЯ, АНГАЖИМЕНТИ И СЪБИТИЯ, КОИТО БИХА МОГЛИ 
ЕВЕНТУАЛНО ДА ИМАТ ЗНАЧИТЕЛЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ЕМИТЕНТА 

Дейността на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е в пряка зависимост от 
макроикономическата среда в страната и от международната икономическа конюнктура. 

Глобалната финансова и икономическа криза от 2007 г. оказа своето влияние върху 
българската икономика, включително върху пазара на недвижими имоти в страната и 
дейността на дружеството. Икономиката на страната понася тежки негативи от рецесията в 
световен мащаб поради силната си търговска и капиталова отвореност, особено към страните 
от ЕС. Тя е съпроводена с негативни тенденции в икономическата активност в страната – спад 
на продажбите и доходите в експортно-ориентираните отрасли, задържане на равнището на 
доходите, нарастване на безработицата, отслабване на притока на преки чуждестранни 
инвестиции (ПЧИ) към страната, ограничаване на кредитирането и вътрешното търсене в 
икономиката.  

Свитото вътрешно и външно търсене през последните години  засегна всички сегменти на 
пазара на недвижими имоти - инвестициите в сектора бяха силно ограничени, цените на 
недвижимите имоти в страната отбелязаха спад,  а броят на сключените сделки  беше намален.  

През 2010 г. българската икономика излезе от рецесията и отчита 0,4% и 1,7% ръст на БВП 
съответно за 2010 г. и 2011 г.3 Прогнозираният от различни национални и международни 
институции ръст на икономиката на страната за 2013 г. е между 0.5% и 2%, като същият ще 
бъде в силна зависимост от развитието на дълговата криза в еврозоната, цените на основните 
суровини, движението на основните валутни курсове и развитието на водещите световни 
икономики. 

По данни на НСИ през 2012 г. е регистриран най-ниският брой на издадените разрешения за 
строеж на жилищни сгради за последните шест години – общо 4 238, което е спад от 12% 
спрямо 2011 г. През 2012 г. спрямо предходната година се е понижил и броят на въведените в 
експлоатация жилищни сгради – с 18,3%. Причината за ниската стойност на показателя през 
2012 г. е все още слабото инвестиране в сегмента и ниската строителна активност.  

Броят на сключените сделки за покупко- продажба на недвижими имоти в страната за периода 
2008-2011 г. е представен на графиката по-долу. По данни на Агенцията по вписванията през 

                                                 
3 По данни на БНБ – www.bnb.bg 
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2012 г. са сключени 218 хил. бр. сделки или с около 2% по-малко спрямо 2011 г. Спрямо 2010 
г. и 2009 г. обаче сделките през този период бележат ръст съответно от 19,6% и 8 %.   

41

17 18
8 6

90

310

24
11 10 6 4

55

201

22
10 9 5 4

50

183

21
12 10 6 5

54

223

0

50

100

150

200

250

300

350

София Пловдив Варна Бургас Стара Загора Общо за 5-те 
града

Общо за страната

2008 2009 2010 2011

Брой на сключените сделки по градове и общо за страната 
за периода 2008-2011 г. (в хил. бр.) 

 
Източник: Агенция по вписванията 

В началото на 2013 г. строителният сектор отбелязва леко съживяване. На годишна база 
увеличението на строителната продукция през февруари 2013 г. е 7,9%.4 Тези данни рязко 
контрастират с картината от февруари 2012 г. и 2011 г., когато строителната продукция 
отбеляза спад съответно с 13,2% и с 26,8% на годишна база.  

Средните цени, както на жилища под наем, така и за продажба, остават сравнително стабилни. 
По данни на НСИ индексът на пазарните цени на жилищата за 2012 г. спрямо 2011 г. е 97,3% 
или средно 2% е намалението на продажните цени. В сравнение с предходните години този 
спад е много малък, което е индикация за стабилизиране на пазара на жилища.  

Секторите на българската икономика, нарастващи с темп по-висок от ръста на БВП на 
България са голяма част от експортно ориентираните дейности, информационни технологии, 
селско стопанство и туризъм. Към последния Дружеството има значителна експозиция чрез 
дейността си в сектора на ваканционни имоти (64% от инвестиционното портфолио) и 
търговски площи към тях. 

През 2012 г. бяха наблюдавани промени на пазара на ваканционни имоти, които би следвало 
да подпомогнат развитието на същия през следващите години. През втората половина на 2012 
г. беше отбелязано затихване в спада на цените и нарастване на обема на сделките с 
ваканционни имоти основно в морските курорти. Възраждането на морските недвижимости се 
дължи на нарасналото чуждестранно търсене.  

За разлика от ваканционния сегмент, през 2012 г. пазарът на имоти в големите градове, 
движен основно от български купувачи, се характеризира със стабилизиране на цените на 
градските апартаменти и предлагане, надвишаващо търсенето. Несигурността по отношение 

                                                 
4 По данни на НСИ. (Увеличението от 7,9% се определя предимно от положителния темп при сградното 
строителство, където нарастването, изчислено от календарно изгладени данни е 15%, докато при 
гражданското/инженерното строителство е отчетен спад от 1,2 %.)   
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на заетостта и доходите на значителна част от купувачите оставя под натиск сделките с този 
вид имоти. 

През 2012 г. спрямо 2011 г., предлагането на жилищни имоти под наем се запазва, а търсенето 
им се засилва. Като цяло наемите на пазара остават почти непроменени в сравнение с 2011 г. 

Рязко променените пазарни условия в сектора на недвижимите имоти през последните четири 
години доведоха до възприемането на  консервативен подход в инвестиционната стратегия на 
дружеството. 

Тенденците на пазара на жилищни имоти през следващите години ще зависят от 
демографските фактори, политическата и икономическата стабилност в страната. През 2013 г. 
не се очаква съществена промяна за имотния пазар. Строителната и инвестиционната 
активност в сегмента ще остане ниска. През текущата и предстоящата 2014 година 
очакванията са свързани със стабилни нива на продажните и наемните цени на жилищните 
имоти.  

При градските недвижимости очакванията са търсенето да продължи да бъде предимно от 
български купувачи и да зависи от възстановяването на икономиката, нивата на безработица, 
доходите на домакинствата и достъпа до банково кредитиране. При ваканционните имоти и 
през 2013 г. би следвало да се запази интересът на купувачите от Русия, като не се очакват 
значителни изменения при цените. 

Във връзка със създалите се пазарни условия в сектора и очерталите се тенденции, 
дружеството ще продължи да се концентрира върху управлението на готовите си 
инвестиционни имоти и хотели, а при благоприятни пазарни условия ще разшири и 
инвестициите си в своите нови проекти. 

9. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВЛЕНСКИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ  

9.1. ЧЛЕНОВЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВЛЕНСКИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ 

Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, 
Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на  Дружеството са Общо 
събрание на акционерите и Съвет на директорите. Съветът на директорите на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ се състои от три физически лица, едно от които е независим член на 
Съвета по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК. 

Дружеството се представлява от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен 
директор Маню Тодоров Моравенов.   

По-долу са представени данни за членовете на Съвета на директорите на Дружеството, 
включително за техните функции при Дружеството, професионалния им опит, относим към 
дейността им като членове на Съвета на директорите на Дружеството и за дейността им извън 
Дружеството. 

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са: 

МАНЮ ТОДОРОВ МОРАВЕНОВ – Председател на СД и Изпълнителен директор 

Служебен адрес: гр. София, район Лозенец, бул. Черни връх № 51Б 
  
Образование:  Висше 
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2004 г. -2007 г. 
1991 г.-1995 г. 

СУ „Климент Охридски”, гр. София 
„УНСС”, гр. София 

Квалификация: Финансист, Икономист-информатик 
Образователна степен: Доктор по „Финанси, кредит и застраховка”; 

Магистър по „Икономика и информатика” 
Професионален опит: Основни длъжности: 
От август 2005 г.  до момента  Председател на СД и изпълнителен директор на 

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 
От декември 2007 г. до момента  Изпълнителен директор на ИП „Фоукал Пойнт 

Инвестмънт” АД – инвестиционен посредник 
От юни 1999 г. до момент Председател на Съвета на директорите на “СФБ 

Капиталов пазар” АД 
От април 2009 г. до момента  Член са СД на „Смол Ентърпрайзис Инвестмънт 

Фънд /СЕИФ/” ЕАД 
 
От септември 2008 г. до момента 

Хоноруван преподавател във Висше Училище по 
Застраховане и Финанси, София. Курс: 
„Електронни борси” – магистърска програма 

От септември 1998 г. до август 2005 г.  Директор “Търговия и надзор” при “Българска 
фондова борса – София” АД 

От юни 1996 г. до септември 1998 г. Експерт, главен експерт и ръководител сектор при 
Комисията по ценни книжа и фондовите борси, 
понастоящем вляла се в Комисия за финансов 
надзор  

 Допълнителни позиции: 
От декември 2010 г. до момента Председател на Асоциацията на дружествата със 

специална инвестиционна цел 
От юни 2011 г. до ноември 2012 г. Председател на Национална Комисия по 

Корпоративно Управление 
От септември 2009 г. до момента  Член на Национална Комисия по Корпоративно 

Управление 
От март 2011 г. до момента Член на Работна група (РГ) № 26 „Финансови 

услуги”, утвърдена със Заповед на МФ, която 
анализира политиките на Европейския съюз и 
проследява промените в правото на ЕС в областта 
на финансовите услуги 

От юли 2009 г. до момента Член на Комисията по Етика към Българската 
асоциация на лицензираните инвестиционни 
посредници 

От 2006 г. до момента Член арбитрите към арбитражния съд на “Българска 
фондова борса – София” АД 

От януари 2006 г. до 2007 г. Консултант на “Българска фондова борса – София” 
АД 

От януари 2002 г. до август 2005 г.  Председател на изпитната комисия към “Българска 
фондова борса – София” АД, оценяваща 
резултатите от изпитите за издаване на лиценз за 
борсов посредник на “БФБ-София” АД 

От октомври 2000 г. до август 2005 г. Председател на Комисията по индексите към 
“Българска фондова борса – София” АД АД. 
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От април 2001 г. до 2006 г.  Член на Технически Комитет (ТК) № 84 и 
ръководител на Работна група “Ценни книжа и 
операции” към ТК 84: “Банково дело, ценни книжа 
и финансови услуги”, вписан в регистъра на 
техническите комитети по стандартизация към 
Държавната агенция по стандартизация и 
метрология 

От декември 2001 г. до март 2003 г. Член на редакционния съвет на Бюлетина на 
Комисията по ценни книжа и фондовите борси 

  
Маню Тодоров Моравенов участва в следните дружества като член на управителните 
или контролните органи: 
„ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ Председател на Съвета на директорите и 

Изпълнителен директор 
„СФБ Капиталов пазар” АД Председател на Съвета на директорите 
ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД 
(бивш ИП „Евро Гарант” АД) 

Изпълнителен директор 

“Смол Ентърпрайзис Инвестмънт 
Фънд /СЕИФ/” ЕАД 

Член на съвета на директорите 

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ПАНОВ – Член на Съвета на директорите 

Служебен адрес: гр. София, район Лозенец, бул. Черни връх № 51Б 
  
Образование: Висше - Технически университет, гр. София, 1992 г. 

, магистърска степен по специалност 
„Автоматизация на дискретно производство” 

Професионален опит:  
От 1997 г. до момента „ФеърПлей Интернешънъл” АД, Ръководител на 

отдел „Продажби и инвестиции” 
От 2000 г. до 2002 г. „Кати – М” ООД, Управител 
От 1996 г.  до 1998 г. „Имотинвест” ООД, Съдружник и управител 
От 1992 г.  до 1993 г. „Интертайм Континентал” ООД, Брокер на 

недвижими имоти 

МАРИАНА НИКОЛАЕВА  ДОЙНОВА - Член на Съвета на директорите и независим член  

Служебен адрес: гр. София, район Лозенец, бул. Черни връх № 51Б 
  
Образование: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов – 

специалност „Икономика на индустрията”, 
специализация „Производствен мениджмънт” 
магистър, 2000 г. 

 Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов – 
Допълнителна професионална квалификация 
специалност „Финансов мениджмънт”, 2000 г. 

Професионален опит:  
От ноември 2008 г. до момента „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, финансов 

мениджър 
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От ноември 2007 г.  до ноември 2008 г. „Санта Марина” АД, финансов мениджър 
От март 2003 г. до ноември.2007 г. „ФеърПлей Интернешънъл” АД, счетоводител 
От 2001 г. до 2003 г. „ОС – Агробилд” АД, гр.София, счетоводител и 

заместник главен счетоводител 
От септември 1999 г. до октомви 2000 
г. 

„Малтехагро”  ООД, гр.Ботевград, оперативен 
счетоводител 

9.2. МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

Съгласно член 55 от Устава на Дружеството месечното възнаграждение на всеки от членовете 
на Съвета на директорите, освен на Изпълнителния директор на дружеството, не може да 
надвишава 30 (тридесет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.  

Месечното възнаграждение на Изпълнителния директор на дружеството не може да 
недвишава 50 (петдесет) минимални работни заплати за страната.  

Освен месечно възнаграждение Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителният 
директор получават допълнително възнаграждение (тантиеми) в общ размер не повече от 0.5 
(нула цяло и пет десети) процента от средната годишна стойност на балансовите активи на 
дружеството, размерът на което допълнително възнаграждение се определя от  Общото 
събрание на акционерите на Дружеството. 

9.3. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Посочените по-горе в т. 9.1. лица заявяват, че няма потенциален конфликт на интереси между 
задълженията им на членове/председател на СД на Дружеството и техния личен интерес или 
други задължения. 

Към настоящия момент няма служители, от чиято работа Дружеството да зависи. 

9.4. ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ 

Висшият ръководен състав на Дружеството се състои от членовете на Съвета на директорите 
Маню Тодоров Моравенов, Ивайло Александров Панов и Мариана Николаева Дойнова.(Виж 

по-горе). 

10. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 

10.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕМИТЕНТА 

Одитният комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е създаден с решение на Общото 
събрание на акционерите проведено на 25.03.2009 г., с мандат от 4 (четири) години, въз основа 
на измененията в Закона за независимия финансов одит, уреждащи изискванията към 
независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес. 

Одитният комитет се състои от трима члена. Към датата на изготвянето на този документ 
одитният комитет е в състав: 

• Анна Петрова Захариева – Председател на Одитния комитет; 
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• Дора Иванова Цолова – Член на Одитния комитет; 

• Светла Димитрова Ангелова - Член на Одитния комитет. 

Поради изтичане мандата на Одитния комитет, на насроченото за 15.05.2013 г. Годишно общо 
събрание на акционерите в дневния ред е предвидена точка за преизбиране на настоящия 
Одитен комитет.  

10.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА, ДАЛИ ЕМИТЕНТЪТ СПАЗВА ИЛИ НЕ 
РЕЖИМА/РЕЖИМИТЕ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

През месец февруари  2012 г. беше актуализиран приетия през 2007 г. Национален кодекс за 
корпоративно управление (НККУ).  “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е подписало декларация, 
че приема НККУ и ще извършва дейността си в съответствие с препоръките му. 

Спазването на НККУ е на принципа „Спазвай или обяснявай”. В тази връзка Дружеството 
изготвя отчет „Спазвай или обяснявай”, който е неразделна част от Годишния финансов отчет.  

В съответствие с изпълнение на изискванията на принципите за добро корпоративно 
управление, политиката на СД на Дружеството е насочена към гарантиране възможността на 
акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната упредба и Устава на 
Дружеството, както и на разкриването на необходимата информация от „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), 
Търговския закон (ТЗ) и наредбите, регламентиращи изискванията към дружествата със 
специална инвестиционна цел. 

11. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 

11.1. АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАД 5 НА СТО ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА 
ГЛАС 

Към датата на Проспекта акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, притежаващи 
пряко и непряко (чрез свързани лица) над 5% от акциите му, са: 

 

Име 

ПРЯКО УЧАСТИЕ 
ЧРЕЗ СВЪРЗАНИ 

ЛИЦА 

ОБЩО ПРЯКО И 
ЧРЕЗ СВЪРЗАНИ 

ЛИЦА 

Забележка: 
Дата на 

последна 
промяна 

  
Бр. Акции  

% 
участи

е  

Бр. 
Акции  

% 
участие 

Бр. акции 
% 

участие 
 

1. ФеърПлей Интернешънъл 
АД 31 325 303 

   
 

  

репо-сделки      666 666          

  31 991 969 57.31% 1 597 215   2.86% 33 589 184 60,17% 29.03.2013 г. 

2. Марио Захариев Захариев 4 736 355 8.48% 36 322 134   65.06% 41 058 489 73,55% 10.09.2012 г. 

3. Анна Петрова Захариева 2 732 950 4.90% 38 325 539   68.65% 41 058 489 73,55% 30.09.2009 г. 

4. ФеърПлей Къмършъл АД 1 597 215 2.86%  -----    ----- 1 597 215 2.86% 21.12.2012 г.  

5. УПФ Доверие 3 544 168 6.35% ----- ----- 3 544 168 6.35% 10.01.2012 г. 

Информация относно пряко притежаваните акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис” 
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АДСИЦ: 

- „ФеърПлей Интернешънъл” АД притежава пряко 31 991 969 (тридесет и един 
милиона деветстотин деветдесет и една хиляди, деветстотин шестдесет и девет) броя акции 
от капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, представляващи 57.31 % (петдесет и седем 
цяло и тридесет и една стотни процента) от капитала. 

- Марио Захариев Захариев притежава пряко 4 736 355 (четири милиона седемстотин 
тридесет и шест хиляди триста петдесет и пет) броя акции от капитала на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, представляващи 8.48 % (осем цяло и четиридесет и осем стотни 
процента) от капитала. 

- Анна Петрова Захариева притежава пряко 2 732 950 (два милиона седемстотин 
тридесет и две хиляди деветстотин и петдесет) броя акции от капитала на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, представляващи 4.90 % (четири цяло и деветдесет стотни процента) 
от капитала. 

- „ФеърПлей Къмършъл” АД притежава пряко 1 597 215 (един милион петстотин 
деветдесет и седем хиляди двеста и петнадесет) броя акции от капитала на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, представляващи 2.86 % (две цяло и осемдесет и шест стотни 
процента) от капитала. 

- Универсален пенсионен фонд „Доверие” притежава пряко 3 544 168 (три милиона 
петстотин четиридесет и четири хиляди сто шестдесет и осем) броя акции от капитала на 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, представляващи 6.35 % (шест цяло и тридесет и пет 
стотни процента) от капитала. 

По смисъла на § 1, т. 13 от ЗППЦК „свързани лица” са: (а) лицата, едното от които контролира 
другото лице или негово дъщерно дружество; (б) лицата, чиято дейност се контролира от 
трето лице; (в) лицата, които съвместно контролират трето лице; (г) съпрузите, роднините по 
права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително 
и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

Информация относно непряко притежаваните (чрез свързани лица) акции от капитала на 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ: 

- „ФеърПлей Интернешънъл” АД притежава непряко (чрез дъщерното дружество 
„ФеърПлей Къмършъл” АД) 1 597 215 (един милион петстотин деветдесет и седем хиляди 
двеста и петнадесет) броя акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, 
представляващи 2.86 % (две цяло и осемдесет и шест стотни процента) от капитала. 

- Марио Захариев Захариев притежава непряко 36 322 134 (тридесет и шест милиона 
триста двадесе и две хиляди сто тридесет и четири) броя акции от капитала на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, представляващи 65.06 % (шестдесе и пет цяло и шест стотни 
процента) от капитала, тъй като е свързано лице с: 

• Анна Петрова Захариева – като съпрузи и като лица, които съвместно контролират 
третото лице „ФеърПлей Интернешънъл” АД; 

• „ФеърПлей Интернешънъл” АД, посредством контрола, който Марио Захариев 
Захариев самостоятелно и съвместно с Анна Петрова Захариева като свързани лица 
осъществява върху дружеството; 

• „ФеърПлей Къмършъл” АД, посредством контрола, който Марио Захариев Захариев 
самостоятелно и съвместно с Анна Петрова Захариева като свързани лица 
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осъществява върху дружеството чрез дъщерното си дружество „ФеърПлей 
Интернешънъл” АД; 

- Анна Петрова Захариева притежава непряко 38 325 539 (тридесет и осем милиона 
триста двадесет и пет хиляди петстотин тридесет и девет) броя акции от капитала на 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, представляващи 68.65% (шестдесет и осем цяло и 
шестдесет и пет стотни процента) от капитала, тъй като е свързано лице с: 

• Марио Захариев Захариев – като съпрузи и като лица, които съвместно контролират 
третото лице „ФеърПлей Интернешънъл” АД; 

• „ФеърПлей Интернешънъл” АД, посредством контрола, който Анна Петрова 
Захариева съвместно с Марио Захариев Захариев като свързани лица осъществяват 
върху дружеството; 

• „ФеърПлей Къмършъл” АД, посредством контрола, който Анна Петрова Захариева 
съвместно с Марио Захариев Захариев като свързани лица осъществяват върху 
дружеството чрез дъщерното си дружество „ФеърПлей Интернешънъл” АД.  

За повече информация относно контрола върху „ФеърПлей Интернешънъл” АД и „ФеърПлей 

Къмършъл” АД виж т. 7.1 и т.11.2. от настоящия документ. 

11.2. ЛИЦА, КОИТО ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ ВЪРХУ 
ДРУЖЕСТВОТО 

По смисъла на § 1, т. 14 от ЗППЦК, едно лице упражнява контрол върху Дружеството, когато 
това лице: (а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 
акционерите; или (б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете 
на неговия Съвет на директорите; или (в) може по друг начин да упражнява решаващо 
влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на Дружеството.   

Към датата на настоящия документ „ФеърПлей Интернешънъл” АД, със седалище и адрес на 
управление гр. София, 1407, бул. „Черни връх” № 51Б, ЕИК 831372469, упражнява контрол 
върху Емитента, тъй като притежава пряко 31 991 969 (тридесет и един милиона, деветстотин 
деветдесет и една хиляди, деветстотин шестдесет и девет) броя обикновени поименни акции с 
право на глас, които представляват 57.3 % (петдесет и седем цяло и три десети процента) от 
капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Едновременно с това „ФеърПлей 
Интернешънъл” АД притежава непряко, посредством контрола, който упражнява върху 
„ФеърПлей Къмършъл” АД, 1 597 215 (един милион петстотин деветдесет и седем хиляди 
двеста и петнадесет) броя обикновени поименни акции с право на глас, които представляват 
2.86 % (две цяло и осемдесет и шест стотни процента) от капитала на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ. (За повече информация относно контрола върху „ФеърПлей 

Къмършъл” АД, виж т. 7.1 от настоящия документ) Следователно „ФеърПлей 
Интернешънъл” АД упражнява контрол върху „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.  

Начинът на упражняване на контрол върху Дружеството от страна на „ФеърПлей 
Интернешънъл” АД е посредством пряко и непряко притежаване на над 50 на сто от броя на 
гласовете в общото събрание (§1, т.14, буква „а” от ДР на ЗППЦК). 

Към датата на настоящия документ Марио Захариев Захариев притежава 39 454 773 (тридесет 
и девет милиона четиристотин петдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и три) броя 
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акции от капитала на „ФеърПлей Интернешънъл” АД, представляващи 76.31 % (седемдесет и 
шест цяло и тридесет и един процента) от неговия капитал и следователно упражнява контрол 
върху него и върху неговите дъщерни дружества.  

Едновременно с това Марио Захариев Захариев притежава пряко 4 736 355 (четири милиона 
седемстотин тридесет и шест хиляди триста петдесет и пет) броя акции от капитала на 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, представляващи 8.48 % (осем цяло и четиридесет и осем 
стотни процента) от капитала.  

Поради това Марио Захариев Захариев може да осъществява контрол върху „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, тъй като притежава пряко и непряко - чрез дъщерното си дружество  
„ФеърПлей Интернешънъл” АД, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.  

Начинът на упражняване на контрол върху Дружеството от страна на Марио Захариев 
Захариев е посредством пряко и непряко притежаване (чрез дъщерно дружество) на над 50 на 
сто от броя на гласовете в общото събрание (§1, т.14, буква „а” от ДР на ЗППЦК). 

Към датата на настоящия документ Анна Петрова Захариева не упражнява самостоятелно пряк 
или непряк контрол върху „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Заедно обаче с Марио Захариев 
Захариев упражняват контрол върху Дружеството, тъй като, като свързани лица по §1, т.13, 
буква „г” от ДР на ЗППЦК (съпрузи), двамата притежават 100 % от капитала на мажоритарния 
акционер „ФеърПлей Интернешънъл” АД.  

Притежаваните от изброените по-горе лица акции принадлежат към същия клас, както всички 
останали издадени акции от Дружеството, респективно всяка акция в капитала на „ФеърПлей 
Пропъртис”АДСИЦ дава право на един глас в общото събрание. Упражняването на това 
право ще бъде ограничено в предвидените в закона случаи – например, акционерите, 
притежаващи значително участие в капитала, няма да могат да упражнят това свое право в 
случаите, когато биха се явили заинтересовани лица в сделки, за чието сключване се иска 
овластяване от ОСА. 

Всички издадени акции на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ имат еднакви права, в този 
смисъл няма акционери, които да имат различни права на глас в Общото събрание на 
акционерите. От учредяването на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ до момента Дружеството 
е издавало само обикновени акции, даващи право на един глас в Общото събрание на 
акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял. Дружеството не е издавало 
акции от друг клас (напр. привилегировани акции). „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ не 
притежава собствени акции и няма дъщерни дружества. 

Нито едно лице не притежава опции върху капитала на Дружеството. Няма лица, към които да 
е поет ангажимент за издаване на опции в тяхна полза условно или безусловно. 

С оглед предотвратяване и избягване на злоупотреби от страна на лицата, които упражняват 
контрол върху Дружеството, съществуват нарочни мерки, реализацията на които цели именно 
избягването и предотвратяването на подобна злоупотреба. Такива мерки са заложени както в 
самата нормативна уредба, уреждаща дейността на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ като 
акционерно дружество и в частност като публично дружество, така и в неговия Устав. 

Съгласно чл. 39, ал. 1 от Устава акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на 
Дружеството, могат да поискат свикване на Общо събрание на акционерите.  

Съгласно чл. 43, ал. 3 от Устава Общото събрание на акционерите взема решения по въпроси, 
касаещи: 1. изменение и допълнение на Устава; 2. преобразуване и прекратяване на 
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Дружеството; 3. увеличение и намаление на капитала; и 4. избор и освобождавен на членове 
на Съвета на директорите, определяне на тяхното възнаграждение и гаранция за управление, с 
мнозинство 3/4 от представените на събранието акции с право на глас. 

Съгласно чл. 229 от Търговският закон е предвидено задължение акционер или негов 
представител да не участва в гласуването, когато се разглеждат въпроси за: 1. предявяване на 
искове срещу него; и 2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към 
дружеството. 

Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите не може да 
приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно действащите 
разпоредби на Търговския закон и Устава, освен в случаите когато всички акционери 
присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да 
бъдат обсъждани. 

Поради обстоятелството, че „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е публично дружество, спрямо 
него и в частност спрямо неговите акционери намират приложение и разпоредбите на чл.118 
от ЗППЦК, предвиждащи една по-висока степен на защита на правата на миноритарните 
акционери, а именно: 

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на 
Дружеството, могат: 

1. при бездействие на Съвета на директорите, което застрашава интересите на 
Дружеството - да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна 
по делото се призовава и Дружеството; 

2. да предявят иск за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия 
или бездействия на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; 

3. да поискат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, 
които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за 
констатациите си; 

4. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен 
представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред; 

5. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси 
в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.  

Съгласно чл.118а от ЗППЦК лице, което контролира „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, както 
и всяко друго лице, което посредством своето влияние върху Дружество е склонило член на 
Съвета на директорите да действа или да се въздържи от действие не в интерес на 
Дружеството, отговаря солидарно за причинените на Дружеството вреди. 

Съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК, в случай че Общото събрание на „ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ разглежда въпрос за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделка, 
попадаща в обхвата на чл.114 от ЗППЦК, и лицата, осъществяващи контрол върху „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, са заинтересовани лица спрямо тази сделка, същите не могат да 
упражняват правото си на глас при вземането на това решение. 

11.3. ДОГОВОРЕНОСТИ, ВОДЕЩИ ДО ПОСЛЕДВАЩА ПРОМЯНА НА КОНТРОЛА 
НА ДРУЖЕСТВОТО 
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Нито на Дружеството, нито на неговите акционери е известна информация за договорености, 
действието на които може на следваща дата да доведе до промяна на контрола на 
Дружеството. 

12. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОДИТОРСКИ ДОКЛАДИ 

Одитираните финансови отчети на Дружеството, изготвени съгласно Международните 
стандарти за финансови отчети (МСФО), заедно с одиторските доклади за финансовите 
години 2011 г. и 2012 г. са представени съгласно изискуемите срокове в Комисията за 
финансов надзор, Българска Фондова Борса и са публикувани в следните интернет страници: 
http://x3news.com/ , www.fpp.bg.  

Входящи номера на предоставените годишни одитирани финансови отчети на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ в Комисията за финансов надзор: 
 

ОТЧЕТ Вх. № ДАТА 

Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2011 г. 10-05-6733 27.03.2012 

Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2012 г. 10-05-6434 25.03.2013 

Данни от одитираните финансови отчети на Дружеството, изготвени съгласно МСС към 
31.12.2011 г. и 31.12.2012 са оповестени в т. 6.4. Резултати от дейността. 

В регистрационния документ не е оповестена друга информация, която да е била одитирана от 
одиторите. 

12.2. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

Годишните доклади за дейността, по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, за 2011 г. и 
2012 г. са представени съгласно изискуемите срокове в Комисията за финансов надзор, 
Българска Фондова Борса и са публикувани в следните интернет страници: http://x3news.com/, 
www.fpp.bg.  

12.3. МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

Към датата на настоящия документ „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не е публикувало 
междинен финансов отчет след датата на последния си годишен одитиран финансов отчет. 

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е публикувало междинен финансов отчет след датата на 
настоящия документ и по време на процедурата по потвърждаване на настоящия Проспект от 
Комисията за финансов надзор.  

Входящи номера на предоставените междинни неодитирани финансови отчети на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ в Комисията за финансов надзор: 
 

ОТЧЕТ Вх. № ДАТА 
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Неодитиран междинен финансов отчет към 31.03.2012 г. 10-05-8960 20.04.2012 

Неодитиран междинен финансов отчет към 31.03.2013 г. 10-05-10226 30.04.2013 

 

12.4. МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ДРУЖЕСТВОТО 

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Устава на Дружеството, размерът на всички разходи за управление и 
обслужване на Дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на 
Съвета на директорите, на обслужващи дружества, на регистрирания одитор, оценителите и 
банката-депозитар, не могат да надхвърлят 6.5 (шест цяло и пет десети) на сто от стойността 
на активите по баланса на Дружеството за съответната година. 

В случай че Дружеството продаде собствен недвижим имот, разходите за управление на 
Дружеството за годината на продажбата могат да надхвърлят общото ограничение от 6.5 на 
сто от стойността на активите по баланса, но с не повече от 15 (петнадесет) на сто от 
печалбата от продажбата на недвижимия имот, изчислена като разликата между продажната 
цена и историческата стойност на придобиване на недвижимия имот. 

12.5. ДЪРЖАВНИ, ПРАВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Към датата на изготвяне на настоящия документ, както и за периода, обхващащ 12 месеца 
преди датата на изготвянето му, няма държавни, правни или арбитражни производства 
(включително всякакви такива висящи производства или опасност за такива, за които 
емитентът е осведомен), страна по които да е „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, които могат 
или са могли да имат значителни последици през близкото минало за Емитента и/или за 
финансовото състояние или рентабилността на групата. 

Към датата на изготвяне на настоящия документ, както и за периода, обхващащ 12 месеца 
преди датата на изготвянето му, няма държавни, правни или арбитражни производства 
(включително всякакви такива висящи производства или опасност за такива, за които 
емитентът е осведомен), страна по които да е дружество от групата, към която принадлежи 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, които могат или са могли да имат значителни последици 
през близкото минало за Емитента и/или за финансовото състояние или рентабилността на 
групата. 

12.6. ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЯНА ВЪВ ФИНАНСОВАТА ИЛИ ТЪРГОВСКАТА 
ПОЗИЦИЯ НА ЕМИТЕНТА СЛЕД ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ 
ОДИТИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, 
НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.  

След датата на последния одитиран финансов отчет от 31.12.2012 г., са настъпили следните 
значителни промени във финансовата или търговска позиция на „ФеърПлей Пропъртис” 
АДСИЦ: 

� Kъм 31.01.2013 г. бяха набрани средства в размер на 2 400 000 (два милиона и 
четиристотин хиляди) евро по втория облигационен заем на Дружеството, за който се 
отнася настоящия Регистрационен документ. Облигационната емисия е със срок до 
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падежа от 8 г., приключващ на 31.01.2021 г. Лихвеният процент е плаващ в размер на 3- 
(три-)месечния Euribor плюс надбавка от 550 базисни пункта, но не по-малко от 6.50% 
(шест цяло и пет десети процента) годишно, платим на 3- (три-)месечни купонни 
плащания. Облигациите са обикновени, лихвоносни, безналични (регистрирани при 
„Централен депозитар” АД), поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, 
неконвертируеми. Погасяването на заема ще се извършва на шестмесечен период, на 
датата на всяко второ и четвърто лихвено плащане през всяка година от срока на 
емисията, считано от датата на първото лихвено плащане до падежа на емисията. 

� Към края на месец декември 2012 г. дружеството има 64 неприключили договори за 
продажба, които се очаква да реализират допълнителни приходи от 12 014 хил.лв.  през 
2013 г. и  122 хил. лв през 2014 г.  

Очаквания за отчитане на приходи от продажби на апартаменти за периода 2013-2014 г.  

Нефинализирани договори
2013-2014 г.

2013 63 5 220 12 014 012
„Санта Марина”, Созопол 59 4 895 11 679 891
„Св. Иван Рилски”, Банско

3 280 279 521
„Марина Хил”,  Черноморец 1 45 54 600

2014
„Санта Марина”, Созопол 1 55 122 239

Общо за 2013 и 2014 г.: 64 5 275 12 136 251

брой 
апартаменти

 кв.м.  Продажна цена в 
лв. без ДДС 

 

� На 15.05.2013 г. бе насрочено да се проведе Годишното общо събрание на акционерите 
на Дружеството. Поканата за Общото събрание бе обявена в Търговския регистър на 
08.04.2013 г. На проведеното на 15.05.2013 г. Редовно общо събрание, акционерите на 
„ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ взеха решение дружеството да разпредели брутен 
дивидент за 2012 г. в размер на 1 786 411,84 (един милион седемстотин осемдесет и 
шест хиляди четиристотин и единадесет лева и осемдесет и четири стотинки) лв. 
или 93,78 % от финансовия резултат за разпределение, преобразуван по реда на чл. 10, 
ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 904 989,12 (един милион деветстотин и четири 
хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и дванадесет стотинки) лв. Брутният размер 
на дивидента на една акция е 0,032 лв. 

� На 30.04.2013 г. е изплатено първото лихвено и главнично плащане,по втората 
облигационна емисия с ISIN код BG 2100002133, съгласно погасителния план. 
Изплатената сума по лихва и главница е в размер общо на 172 188.06 лева.  

� На 05.06.2013 г. Емитентът е усвоил втория транш от настоящата емисия облигации 
като е изпълнил всички изисквания и условия за това.  

Извън посочените по-горе промени и информация, след датата на последния одитиран 
финансов отчет - 31.12.2012 г., до датата на изготвяне на настоящия документ не са 
настъпвали други съществени промени във финансовата и търговската позиция на 
Дружеството. 

13. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

13.1. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ 
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Към датата на настоящия документ капиталът на Емитента е 55 825 370 (петдесет и пет 
милиона, осемстотин двадесет и пет хиляди и триста и седемдесет) лева, разпределен на 
55 825 370 (петдесет и пет милиона, осемстотин двадесет и пет хиляди и триста и седемдесет) 
броя обикновени поименни безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с 
номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. 

Всички акции на Дружеството са от един клас и дават едни и същи права на притежателите 
им. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент и 
ликвидационен дял. 

Всички издадени акции са изплатени напълно, посредством парични вноски. 

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не притежава собствени акции. 

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ няма дъщерни дружества. 

Дружеството не е издавало акции от различни класове, акции с привилегии и опции. 

Нито едно лице не притежава опции върху капитала на „ФеърПлей Пропъртис”  АДСИЦ. 
Няма лица, към които да е поет ангажимент за издаване на опции в тяхна полза условно или 
безусловно. 

Акциите, издадени от Дружеството, са приети за търговия на регулиран пазар в България – 
„Българска фондова борса – София” АД. 

13.2. УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР И УСТАВ 

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е учредено на Учредително събрание, проведено на 
15.07.2005 г. в гр. София, и е вписано в търговския регистър с Решение № 1/28.07.2005 г. на 
Софийски градски съд по ф. д. № 8851 от 28.07.2005 г., вписано в Регистъра на търговските 
дружества под № 95723, том 1273, стр. 149. Дружеството е пререгистрирано в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията на 08.04.2008 г. 

Уставът на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е приет на Учредителното събрание на 
дружеството и е изменян и допълван с решения на ОСА от 16.12.2005 г., 06.03.2006 г., 
06.06.2006 г., 20.03.2007 г. , 25.03.2009 г. и 10.12.2012 г. 

Актуалният Устав на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е обявен в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията по партидата на Дружеството и може да бъде видян чрез 
електронния портал на Търговския регистър – www.brra.bg . 

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с единен 
идентификационен код: 131457471. 

Предметът на дейност на Дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез 
издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) 
посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, 
извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под 
наем, лизинг или аренда и продажбата им(чл.7, ал.1 от Устава) 

Съгласно чл. 9 от Устава на Дружеството неговите инвестиционни цели са: запазване и 
нарастване на стойността на инвестициите на акционерите и получаване на доход на базата на 
разпределение на риска и диверсификация на портфейла от недвижими имоти; запазване и 
нарастване пазарната цена на акциите на дружеството чрез активно управление на портфейла 
от недвижими имоти, ценни книжа и други финансови активи и свободни парични средства, 
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при спазване на инвестиционните ограничения, залегнали в закона и устава на дружеството; 
осигуряване на доход за акционерите под формата на паричен дивидент; реализация на 
печалба от разликата в стойността на имотите при придобиването и след продажбата им; 
осигуряване на ликвидност на ценните книжа, издадени от дружеството, чрез регистрирането 
им за търговия на регулиран пазар на ценни книжа. 

14. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не е сключвало съществени/значителни договори, различни 
от договорите, сключени по повод обичайната му дейност от момента на учредяването си до 
датата на изготвяне на настоящия регистрационен документ. 

15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ, И 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 

Извън лицата, отговорни за изготвянето на настоящия Регистрационен документ, в 
изготвянето на настоящия Регистрационен документ не са участвали външни експерти. 

Освен описаните в т. 6.3.2. оценки на притежаваните от Дружеството инвестиционни имоти, 
изготвени от „Явлена Импакт” ООД, не са включени записи или доклади на външни лица.  

Никое от посочените по-горе лица няма пряк или непряк значителен икономически интерес в 
емитента. 

Информацията, получена от източник, който е трета страна, е възпроизведена точно и, 
доколкото Дружеството е осведомено и може да провери от информацията, публикувана от 
тази трета страна, не са били пропуснати никакви факти, които биха направили 
възпроизведената информация неточна и подвеждаща. 

Като източници на такава информация са използвани: 

Българска народна банка (www.bnb.bg); 

Министерство на финансите (www.minfin.bg); 

Национален статистически институт (www.nsi.bg); 

Агенция по вписванията. 

16. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 

По време на периода на валидност на Регистрационния документ, инвеститорите могат да се 
запознаят със следните документи (или копия от тях): 

а) съдебни решения и удостоверения за вписване на обстоятелства и промените в тях по 
фирменото дело на Дружеството в търговския регистър; 

б) удостоверение за актуална търговска регистрация на Дружеството; 

г) протокол от учредителното събрание и устав на Дружеството; 

д) всички доклади, писма и други документи, историческа финансова информация, оценки и 
отчети, подготвени от експерт по искане на Дружеството, част от които е включена или 
посочена в Регистрационния документ; 
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е) историческа финансова информация на Дружеството за всяка от двете финансови години, 
предхождащи публикуването на документа за регистрация.; 

Показваните документи са публикувани в регистъра на Комисията за финансов надзор и в 
интернет страниците на http://x3news.com/ и http://fpp.bg. 

Инвеститорите могат да получат Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на 
облигациите от настоящата емисия, допълнителна информация за Дружеството и за 
предлаганите ценни книжа и посочените по-горе документи от: 

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ  
Адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх” №51 Б 
Телефон: +359 (2) 8 199 103 
Факс: +359 (2) 962 13 22 
E-mail: office@fpp.bg 
Лице за контакт: Снежана Йотинска - Директор за връзки с инвеститорите (s.yotinska@fpp.bg)-
от 09:00 до 17:30 ч. 

„Ти Би Ай Инвест” ЕAД 
Адрес: гр. София, ул. „Тинтява” № 13 Б, вх. А, ет.2 
Телефон: +359 (2) 935 06 42 
Факс: +359 (2) 935 06 17 
E-mail: r_peeva@tbi-invest.bg 
Лице за контакт: Ралица Пеева – Директор „Корпоративни финанси” – от 08:30 до 17:30 ч. 
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17. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА 
ДРУЖЕСТВОТО-ЕМИТЕНТ 

 

Долуподписаните, в качеството си на членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, с подписите си декларираме, че доколкото ни е известно Проспектът за 
допускане до търговия на регулиран пазар на корпоративни обезпечени облигации на 
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ съдържа вярна и пълна информация и съответства на 
изискванията на закона. 

 

 

 

 

......................................... 

Маню Тодоров Моравенов 

Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен Директор 

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ      

 

 

 

 

.........................................     

Ивайло Александров Панов      

Член на Съвета на директорите      

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ      

 

 

 

 

.........................................     

Мариана Николаева  Дойнова      

Член на Съвета на директорите      

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ      
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18. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА 
ДРУЖЕСТВОТО-ЕМИТЕНТ 

 

Долуподписаният, в качеството си на съставител на финансовите отчети на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ, с подписа си декларирам, че доколкото ми е известно, съдържащата се 
в Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на корпоративни обезпечени 
облигации на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ информация, свързана с изготвените от мен 
финансови отчети, е вярна и пълна. 

 

 

 

.........................................                                   

Камен Петров Каменов 

Управител на 

“Камен Каменов” ЕООД 

 



ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ – ОБЛИГАЦИИ, С ЕМИТЕНТ „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 

 

 97

19. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОСПЕКТА 

 

Изброените по-долу лица, с полагане на подписите си, след като са положили всички разумни 
грижи да се уверят, че случаят е такъв, декларират, че информацията, съдържаща се в 
Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на корпоративни обезпечени 
облигации на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, доколкото им е известно, отговаря на 
фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл. 

 

 

 

.........................................     ................................................ 

 

Маню Моравенов      Иван Балтов 

Изпълнителен директор     Изпълнителен директор  

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ    „Ти Би Ай Инвест” ЕАД 

 

 

  ................................................ 

   Красимир Петков 

   Изпълнителен директор 

  „Ти Би Ай Инвест” ЕАД 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Удостоверение за актуално състояние; 

2. Устав; 

3. Декларации от Бойко Костов, управител на „Бисиком - 61” ООД – одитор на „ФеърПлей 
Пропъртис” АДСИЦ за 2011 и 2012 година относно Проспекта (за верността, пълнотата и 
съответствието на финансовата информация, подлежаща на оповестяване в Проспекта със 
заверените от одиторите отчети за 2011 и 2012 година); 

 

 


